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НАУКОВІ СТАТТІ 
 
 
 

УДК 332.14 
Е. В. Котов, 

кандидат экономических наук, 
В. И. Ляшенко , 

доктор экономических наук, 
Институт экономики промышленности НАН Украины,  

г. Донецк 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ДОНБАССА  
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА  

 
На территории Донбасса в результате военно-

го конфликта множатся проблемы, многие из кото-
рых уникальны и требуют нестандартного подхода 
к их решению: нарушена работа объектов экономи-
ческой и социальной инфраструктуры; отсутствие 
кредитно-финансовой инфраструктуры региона 
ограничивает эффективность экономических и со-
циальных процессов; в зоне военного конфликта 
наблюдаются минимальная активность бизнес сре-
ды, дефицит трудового и социального ресурса, вы-
сокий уровень социальной напряженности и риска 
техногенных катастроф.  

Все эти процессы происходят на фоне струк-
турных сдвигов перелома тенденций длинных волн 
Н.Д.Кондратьева [1-4]. Колебательные движения 
представляют собой процессы отклонений от рав-
новесных состояний, к которым стремится эконо-
мика. Н.Д.Кондратьев считал, что растущие фазы 
больших циклов обусловлены внедрением техниче-
ских изобретений и развитием новых отраслей 
промышленности. Циклы Кондратьева, помимо 
экономики, затрагивают также социальные, техно-
логические, экологические, психологические и со-
циальные сферы общества. Жизненные циклы со-
зданий человека (концепций, принципов, институ-
тов, технологий, продуктов и т. п.) связаны с цик-
лами Кондратьева. Используя доступный ему ста-
тистический материал, Кондратьев выделил длин-
ные волны в экономическом развитии Европы с 
конца XVIII века до периода 1914-1920 годов. При 
этом он обнаружил, что повышательная и понижа-
тельная фазы каждой длинной волны (большого 
цикла) обладают определенными свойствами, 
названными им эмпирическими правильностями. 
Им были сформулированы четыре таких законо-
мерности.  

1. "Перед началом повышательной волны каж-
дого большого цикла, а иногда в самом начале ее, 
наблюдаются значительные изменения в основных 
условиях хозяйственной жизни общества. Эти из-
менения обычно выражаются (в той или иной ком-
бинации) в глубоких изменениях техники произ-
водства и обмена (которым в свою очередь пред-

шествуют значительные технические изобретения 
и открытия), а также в изменении условий денеж-
ного обращения, в усилении роли новых стран в 
мировой хозяйственной жизни" [1, с. 38]. Такие 
изменения происходят непрерывно, но они наибо-
лее интенсивны в указанный период. Кондратьев 
ссылается здесь не только на технические изобре-
тения и открытия (это типично для его времени), но 
и на изменение "условий денежного обращения". В 
качестве главного денежного фактора он анализи-
рует изменение объемов добываемого золота, по-
скольку до конца доведенной им периодизации 
длинных волн (20-е годы прошлого века) в миро-
вой экономике господствовал золотой стандарт. "К 
концу понижательной волны большого цикла то-
варные цены достигают наиболее низкого уровня. 
Это значит, что к этому времени золото получает 
наиболее высокую покупательную силу и добыча 
его становится наиболее доходной. Наоборот, к 
концу повышательной волны большого цикла то-
варные цены достигают максимума, следовательно, 
золото имеет наиболее низкую покупательную си-
лу, и добыча золота становится наименее доход-
ной... Чем дальше развивается понижательная вол-
на большого цикла, тем более настоятельными 
должны становиться стимулы к увеличению добы-
чи золота" [1, с. 54]. Заменяя в этом утверждении 
"золото" на "деньги" и "покупательную силу золо-
та" на процентные ставки, получим утверждение, 
весьма сходное с тем, какое использовал классик 
монетаризма М. Фридман для характеристики свя-
зи между изменениями денежной массы (процент-
ной ставки) и протеканием деловых циклов (сред-
них волн, по терминологии Кондратьева).  

2. "Периоды повышательных волн больших 
циклов, как правило, значительно богаче крупными 
социальными потрясениями и переворотами в жиз-
ни общества, чем периоды понижательных волн" 
[1, с. 42]. К крупным социальным потрясениям и 
переворотам Кондратьев относил революции и 
войны. Войны (в том числе мировые) он считал 
скорее следствием длинных волн, чем их причи-
ной. При этом он не отрицал обратного влияния 
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войн на конкретные проявления соответству-
щей длинной волны.  

3. "Понижательные волны больших циклов 
сопровождаются длительной депрессией сельского 
хозяйства" [1, с. 45]. Эта "эмпирическая правиль-
ность" выглядит в наше время (особенно при рас-
пространении циклов Кондратьева на неопреде-
ленное будущее) несколько странно и потому нуж-
дается в пояснении. Сам Кондратьев объяснял се 
следующим образом: "Промышленность обладает 
меньшей косностью и меньшей инертностью, чем 
сельское хозяйство... Промышленность быстрее 
приспосабливается к новым условиям после пере-
лома конъюнктуры" [1, с. 65]. Но если это так, то 
третья "эмпирическая правильность" Кондратьева 
должна относиться к любой инерционной отрасли 
экономики, на протяжении длительного времени 
плохо приспосабливающейся к изменениям в усло-
виях хозяйствования (примером может быть стале-
литейная промышленность в нынешних США).  

4. "Средние циклы, приходящиеся на понижа-
тельный период большого цикла, должны характе-
ризоваться особой длительностью и глубиной де-
прессий, краткостью и слабостью подъемов. Сред-
ние циклы, приходящиеся на повышательный пе-
риод большого цикла, должны характеризоваться 
обратными чертами... В период понижательных 
волн большого цикла закономерно преобладают 
годы депрессий, а в период повышательных волн 
большого цикла - годы подъемов" [1, с. 48]. При 
этом каждая понижательная фаза большого цикла 
подготавливает повышательную фазу следующей 
длинной волны. Дело в том, что повышательная 
фаза большого цикла требует использования 
огромного по размерам свободного капитала, ко-
торый накапливается в понижательной фазе. По-
этому "в движении вкладов большие циклы суще-
ствуют, но имеют обратный характер по сравнению 
с циклами в ценах, проценте на капитал и т.д. Пе-
риоды повышательных волн... соответствуют пери-
одам понижающейся волны в движении вкладов, и 
наоборот" [1, с. 66]. 

По мнению Кондратьева, в основе механизма 
порождения длинных волн. лежат отклонения те-
кущего состояния экономики от определенного 
вида равновесия. Кондратьев различает кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные равнове-
сия в экономике. Рассмотрим короткий период 
времени, в котором предложение товаров неизмен-
но (не успевает измениться). Тогда на рынке воз-
никает равновесный уровень цен, уравнивающий 
спрос на товары и их предложение (равновесие 
первого порядка). Такие равновесные цены могут 
отклоняться от уровня цен производства (благо-
приятны для одних отраслей и неблагоприятны для 
других). В первых производство растет, в осталь-
ных падает. И если взять средний период времени, 
когда уже может меняться выпуск, но еще не успе-
вает измениться запас основных капитальных благ, 
то рано или поздно возникнет равновесие второго 
порядка – "равновесие рыночных цен с ценами 

производства, и равновесие в размерах производ-
ства".  

В длинные периоды времени, когда могут су-
щественно изменяться не только размеры выпуска, 
но и запасы капитальных благ, в итоге также уста-
навливается равновесие. Однако "это будет равно-
весие не только спроса-предложения, не только 
размеров производства на основе данного уровня 
производительных сил, но и равновесие в распре-
делении изменившегося запаса основных капи-
тальных благ" - равновесие третьего уровня [1, с. 
59]. С учетом этих различий, полагает Кондратьев, 
можно понять длинную волну как колебания отно-
сительно траектории подвижного равновесия тре-
тьего уровня. Во многом это аналогично теории 
деловых циклов по К. Марксу, представляющих 
собой колебания относительно траектории по-
движного равновесия второго уровня. "Если Маркс 
утверждал, что материальной основой периодиче-
ски повторяющихся в каждое десятилетие кризисов 
или средних циклов являются материальное изна-
шивание, смена и расширение массы орудий про-
изводства в виде машин, служащих в среднем в 
течение 10 лет, то можно полагать, что материаль-
ной основой больших циклов является изнашива-
ние, смена и расширение основных капитальных 
благ, требующих длительного времени и огромных 
затрат для своего производства... Период усиленно-
го строительства этих основных капитальных благ 
является периодом подъема, периодом отклонения 
реального уровня экономических элементов вверх 
от существующего уровня равновесия третьего по-
рядка, является периодом длительного повышения 
конъюнктуры, хотя бы и прерываемого колебания-
ми более кратковременными. Период затишья в их 
строительстве является, наоборот, периодом дви-
жения реального уровня экономических элементов 
к уровню равновесия и ниже его" [1, с. 60-61].  

Таким образом, деловые циклы (средние вол-
ны) отличаются от длинных волн в той самой сте-
пени, в какой обычные капитальные блага (здания, 
машины и пр.) отличаются от основных капиталь-
ных благ (в качестве примера таких благ Кондрать-
ев рассматривает железные дороги). Иначе говоря, 
основные капитальные блага – это производст-
венная и социальная инфраструктура экономи-
ки. Помимо путей сообщения, в современном 
понимании к ней относятся система науки и об-
разования, телекоммуникаций, Интернет, банки 
и фондовые биржи, зравоохранение, индустрия 
ряда услуг. Создание и существенное изменение 
таких капитальных благ требует длительного 
времени и огромных затрат (инвестиций). 

Например, для развития какой-либо новой от-
расли промышленности характерны все четыре фа-
зы циклов Кондратьева. Ряд ученых полагает, что 
основной причиной долгосрочных циклов в эконо-
мическом развитии являются крупные войны, хотя 
Н. Д. Кондратьев, отмечая их важность для истори-
ческого развития, не считал, что именно войнам 
принадлежит решающая роль: «...войны и револю-
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ции не падают с неба и не родятся по произволу 
отдельных лиц. Они возникают на почве реаль-
ных и прежде всего экономических условий. Та-
ким образом, и войны, и социальные потрясения 
включаются в ритмический процесс развития 
больших циклов и оказываются не исходными 
силами этого развития, а формой его проявле-
ния. Но раз возникнув, они, конечно, в свою оче-
редь оказывают могущественное, иногда пер-
турбирующее влияние на темп и направление 
экономической динамики» [Цит. по 4, с. 115]. 

Понятие "модернизация" широко используется 
в различных науках, в политических декларациях, 
публицистике, образовании и тесно связано с таки-
ми понятиями, предполагающими позитивные из-
менения, как "перестройка", "реформы", "нововве-
дение", "развитие". Использование этого понятия 
естественно в быстро меняющемся информацион-
ном обществе. Символами экономической модер-
низации настоящего времени является "экономика 
знаний", "инновационная экономика", "экономика 
разнообразия", "глобализация экономики" [5-7]. 

Согласно С.Н. Гаврову историософское поня-
тие модернизации рассматривается преимуще-
ственно в трех различных значениях: 1) как внут-
реннее развитие стран Западной Европы и Север-
ной Америки, относящееся к европейскому Новому 
времени; 2) догоняющая модернизация, которую 
практикуют страны, не относящиеся к странам пер-
вой группы, но стремящиеся их догнать; 3) процес-
сы эволюционного развития наиболее модернизи-
рованных обществ (Западная Европа и Северная 
Америка), т.е. модернизация как перманентный 
процесс, осуществляющийся посредством проведе-
ния реформ и инноваций, что сегодня означает пе-
реход к постиндустриальному обществу [8].  

Модернизированное общество имеет комплекс 
взаимосвязанных черт, которые часто рассматри-
ваются как отдельные процессы экономической, 
политической, социальной и культурной модерни-
зации.  

Экономическая модернизация предусматрива-
ет интенсификацию процесса экономического вос-
производства, которая достигается благодаря уси-
лению процессов диверсификации и росту диффе-
ренциации труда, энергетического оборудования 
производства, превращения науки в производ-
ственную (экономическую) силу и развития рацио-
нального управления производством. Ее составля-
ющими являются [9]: 1) замена силы человека или 
животного неодушевленными источниками энер-
гии, такими как пар, электричество или атомная 
энергия, используемые в производстве, распреде-
лении, транспорте и коммуникации; 2) отделение 
экономической деятельности от традиционалист-
ского окружения; 3) прогрессирующая замена ору-
дий труда машинами и сложными технологиями; 4) 
рост в количественном и качественном отношении 
вторичного (промышленность и торговля) и тре-
тичного (обслуживание) секторов экономики при 
одновременном сокращении первичного (добыча); 

5) возрастающая специализация экономических 
ролей и кластеров экономической деятельности  
производства, – потребления и распределения;  
6) обеспечение самоподдержки в росте экономи-
ки – как минимум, обеспечение роста, достаточно-
го для одновременного регулярного расширения 
производства и потребления; 7) растущая неоинду-
стриализация.  

Модернизация стала фактором создания эко-
номических форм и институтов, способствующих 
развитию и доминированию товарно-денежных 
отношений в производстве, потреблении и при-
нуждении к труду, что привело к развитию капита-
лизма. Это, в свою очередь, повлекло развитие и 
распространение рыночных отношений, формиро-
вание и развитие национальных и транснациональ-
ных рынков. Использование достижений науки в 
бизнесе способствовало научно-технической рево-
люции и превращению науки в одну из важных 
производственных сил. Экономическая модерниза-
ция также предполагает постоянное совершенство-
вание методов управления экономикой и производ-
ственных технологий, что способствовало появле-
нию рациональной бюрократии, менеджмента и 
экономической науки. Таким образом, под эконо-
мической модернизацией в этой связи следует по-
нимать структурные, технологические и институ-
циональные изменения в национальной экономике, 
направленные на повышение ее международной 
конкурентоспособности. 

Изначально в западной теории под модерниза-
цией понималась обусловленность индустриализа-
ции развивающихся стран переходом к демократи-
ческим формам правления. Политическая модерни-
зация страны на основе демократических ценно-
стей рассматривалась как залог встраивания страны 
в международное сообщество индустриальных де-
мократий. В более общем плане политическая мо-
дернизация означает формирование, развитие и 
распространение политических институтов, кото-
рые способны улучшить позиционирование госу-
дарства в международных экономических и поли-
тических отношениях [5]. Политическая модерни-
зация предполагает создание определенных поли-
тических институтов, которые должны способство-
вать реальному участию населения во властных 
структурах и влиянию народных масс на принятие 
конкретных решений. Ее составляющие [9]: 1) при-
ближение к дифференцированной политической 
структуре с высокой специализацией политических 
ролей и институтов; 2) эволюция политической 
системы в направлении создания современного су-
веренного государства; 3) усиление роли государ-
ства; 4) расширение сферы действия и усиление 
роли законодательного поля, объединяющего госу-
дарство и граждан; 5) рост численности граждан 
(лиц с политическими и гражданскими правами), 
расширение привлечения к политической жизни 
социальных групп и индивидов; 6) возникновения 
и роста политической бюрократии, превращение 
рациональной деперсонифицированной бюрокра-
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тической организации в доминирующую систему 
управления и контроля; 7) ослабление традицион-
ных элит и их легитимности, усиление модерниза-
торских элит.  

Политическая модернизация началась с появ-
ления в Европе первых национальных централизо-
ванных государств, углубление политической мо-
дернизации в Европе и Америке привело к увели-
чению количества централизованных государств, 
установлению конституционного строя, парла-
ментской форме правления, внедрения принципа 
разделения властей, становления политических 
партий и движений, всеобщего избирательного 
права, правового государства, развития демократии 
и внедрения паритетной демократии. В то же время 
она привела и к региональной и глобальной экс-
пансии централизованных буржуазных государств, 
процесс образования мировых колониальных им-
перий (начало XVI в.) и — в XIX в. — к развитию 
империализма как высшего, системного способа 
такой экспансии, направленного на разделение ми-
ра на зависимые территории и зоны влияния.  

Социальная модернизация предполагает фор-
мирование открытого общества с динамичной со-
циальной системой. Такое общество возникло и 
развивалось на основе рыночных отношений, пра-
вовой системы, регулирующей отношения соб-
ственников, и демократической системы, возмож-
но, не достаточно совершенной. Демократия в та-
ком социуме необходима для того, чтобы было 
возможно быстро вносить изменения в правила 
игры в меняющейся обстановке и следить за их 
выполнением. Ее составляющие [9]: 1) создание 
общества с открытой стратификационной системой 
и высокой мобильностью; 2) ролевой характер вза-
имодействия (ожидания и поведение людей обу-
словлены их общественным статусом и социаль-
ными функциями); 3) формальная система регули-
рования отношений (на основе письменного права, 
законов, положений, договоров); 4) сложная систе-
ма социального управления (отделения института 
управления, социальных органов управления и са-
моуправления); 5) секуляризация (преобладание 
светских признаков); 6) выделение различных со-
циальных институтов. Социальная модернизация 
способствовала появлению раннемодерных и со-
временных наций, массового и гражданского обще-
ства и социального государства.   

Культурная модернизация предполагает фор-
мирование высокодифференцированной и в то же 
время унифицированной культуры, базирующейся 
на комплексной парадигме прогресса, совершен-
ствования, эффективности, счастья и природного 
выражения личных возможностей и чувств, а также 
на развитии индивидуализма. Ее составляющими 
являются [10, с. 218-230]: 1) дифференциация глав-
ных элементов культурных систем; 2) распростра-
нения грамотности и светского образования;  
3) растущая вера в науку и технологии; 4) создание
сложной, интеллектуальной и институционализи-
рованной системы для подготовки к осуществле-

нию специализированных ролей; 5) появление но-
вых индивидуальных ориентаций, привычек, ха-
рактеристик, обнаруживающих себя в большей 
возможности приспосабливаться ко все более ши-
роких социальных горизонтов; 6) расширение сфер 
интересов; 7) осознание того, что вознаграждение 
должно соответствовать вкладов индивидуума, а не 
каким-нибудь другим его особенностям; 8) воз-
можность развивать гибкую институциональную 
структуру, способную приспосабливаться к посто-
янно меняющимся проблем и потребностей. 

Все страны СНГ стоят перед необходимостью 
модернизации экономики и все они в большей или 
меньшей степени испытывают дефицит финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов для ее осуществ-
ления. Мировой опыт показывает, что модерниза-
ция осуществляется при одновременном использо-
вании национальных ресурсов и привлекаемых в 
страну иностранных инвестиций, новых знаний и 
технологий.  

По мнению авторов работы [4], при этом мо-
дернизация становится креативной (пионерной), 
если разработанные в стране технологические и 
институциональные нововведения получают при-
знание и начинают распространяться по миру, при-
нося стране определенный рентный доход. Другой 
тип модернизации, который можно назвать адап-
тивным (имитационным), осуществляется путем 
внедрения заимствованных нововведений (в виде, 
например, промышленной сборки), что связано с 
определенными издержками на приобретение ав-
торских прав, патентов, лицензий, оборудования, 
на инжиниринг, сервисное обслуживание и т.д. 
(выплатой инновационной ренты.) Креативный и 
адаптивный типы модернизации в странах сочета-
ются в разной пропорции, отражающей их эконо-
мический и инновационный потенциал.  

Другие авторы [9] различают два типа модер-
низации – органическую и неорганическую. Пер-
вичная, органическая модернизация проходила в 
тех странах, которые были новаторами на этом пу-
ти, и разворачивалась благодаря внутренним фак-
торам, в частности, коренным изменениям в сфере 
культуры, ментальности, мировоззрения. Ее ста-
новление связывают с появлением национальных 
централизованных государств, зарождением бур-
жуазных отношений, в частности капиталистиче-
ской кооперации и мануфактуры, формированием 
раннемодерных наций, а подъем — с первой про-
мышленной революцией, разрушением традицион-
ных наследственных привилегий и внедрением рав-
ных гражданских прав, демократизацией, станов-
лением национальных суверенных государств и т.п.  

Вторичная, неорганическая модернизация про-
исходит как ответ на внешний вызов со стороны 
более развитых и осуществляется преимуществен-
но под влиянием заимствование чужих технологий 
и форм организации производства и общества, при-
глашение специалистов, обучение кадров за рубе-
жом, привлечение инвестиций. Ее основной меха-
низм — имитационные процессы. Начинается же 
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она не в сфере культуры, а в экономике и/или по-
литике и в последнем случае определяется как до-
гоняющая модернизация или «модернизация с 
опозданием». Согласно Ш. Эйзенштадту, такая мо-
дернизация представляет собой своеобразный «вы-
зов», на который каждое общество дает свой «от-
вет» в соответствии с принципами, структурами и 
символами, заложенными в достижениях его дли-
тельного развития. Поэтому её итогом является не 
обязательно усвоение социальных достижений За-
пада, но совокупность качественных изменений 
традиционного общества, в той или иной степени 
адаптированных к мануфактурному или индустри-
альному производству [11, с. 261].  

Чаще всего термин «догоняющая модерниза-
ция» употребляется в отношении бывших колоний 
и полуколоний после получения ими политической 
независимости. Традиционно предполагалось, что 
развитые промышленные страны уже апробирова-
ли определенную модель перехода от традицион-
ного к современному обществу. Это, в свою оче-
редь, превращало модернизацию в разновидность 
глобализации — то есть взаимодействия цивилиза-
ций, по которой можно выделить «передовые» или 
«прогрессивные» общества, и те, кто им подражает. 
В новейших концепциях мера такого наследования 
уже не рассматривается как полное копирование 
опыта Запада, но определяется осуществлением 
ряда обязательных мероприятий при сохранении 
весомой национальной специфики.  

Существует и типология, которая признает 
наличие трех типов модернизации: эндогенная, ко-
торая осуществлялась странами на собственной 
основе (Европа, США и т. п.); эндогенно-экзо-
генная, осуществляемая странами на собственной 
основе, наравне как и на основе заимствований 
(Россия, Турция, Греция и т.д.); экзогенная (в ее 
имитационных, имитационно-симуляционных и 
симуляционных вариантах), осуществляемая на 
основе заимствований при отсутствии собственно-
го основания [12]. Экзогенная характерна для 
большинства бывших колоний, в то время как эн-
догенно-экзогенная происходит преимущественно 
в поясе стран, окружающих западные. 

Особенностью современного этапа исследова-
ния развития экономических систем различных 
уровней выступает осознание возрастающей степе-
ни неравновесности в энерго-масс-информацион-
ных обменных процессах жизнедеятельности орга-
низаций, функционирующих преимущественно по 
принципу открытых систем и изменяющих среду 
своего обитания до качественно иных форм. На 
этом этапе с развитием познавательной деятельно-
сти человека происходит проникновение синерге-
тической парадигмы и во многие сферы институ-
циональных исследований.  

Исследования, проведення в институте эконо-
мики промышленности НАН Украины позволили 
выделить следующие современные мировые мо-
дернизационные модели индустриального эконо- 
 

мического развития (рис. 1): 1) «традиционная 
индустриализация» с преобладанием добываю-
щих отраслей промышленности, тяжелого и низко 
технологического машиностроения с технологиями 
преимущественно 3-го и 4-го укладов, которые пы-
таются с целью поддержки конкурентоспособности 
модернизировать к рыночным вызовам современ-
ности; 2) «некроиндустриализация»  - состояние 
стагнации традиционных отраслей промышленно-
сти с технологиями 3-го и 4-го укладов, которые 
переживают процессы деиндустриализации, услов-
но говоря, первого типа - сокращения производ-
ственных мощностей в результате их физического 
износа и отсутствия рыночного спроса на продук-
цию; 3) «постиндустриализация» - переход к 
преобладанию технологий 5-го уклада, который 
сопровождается процессами деиндустриализации, 
условно говоря, второго  типа - выводом за между 
страны низко технологических отраслей (offshor-
ing), введением современных высокотехнологич-
ных производственных мощностей ориентирован-
ных на выпуск продукции с высокой частью добав-
ленной стоимости, информатизацией общества, 
развитием сферы современных наукоемких услуг; 
4) «неоиндустриализация» - переход к технологи-
ям 6-го уклада, из выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью, который характеризуется 
индивидуализацией, наноминиатюризацией, био-
технологизацией, когнитивизацией, развитием 3D-
печати путем реиндустриализации (reshoring), то 
есть увеличение в национальной экономике рабо-
чих мест на базе этих технологий преимуществен-
но в сфере малого и среднего предпринимательства 

В неоиндустриальном обществе крайне высока 
ценность нематериальных производственных акти-
вов – знаний, навыков, идей, концептов, интеллек-
туальной собственности, социальной ответственно-
сти и других элементов, создаваемых с помощью 
внутренних ресурсов носителя и трудно отделимых 
от него. Выход на лидирующие позиции этой груп-
пы позволяет не только прогнозировать состояние 
объекта ответственности, но и эффективно модели-
ровать его развитие.  

Упреждающее управление модернизационным 
развитием на всех уровнях экономики возможно 
только при наличии в ответственных компаниях 
«креативного класса» в трактовки Р.Флориды [13] 
или его усовершенствованного аналога по мнению 
А.Окары – «амбициозного креативного класса» 
[14]. Представители данного класса, органично 
встроенные в социально ответственные компании, 
становятся движущей силой модернизации и дина-
мизации процесса развития территорий.  

Перед государством и частным сектором во 
весь рост встает задача «создания» таких людей на 
уровне страны, региона, города. Их воспитание и 
продвижение становится крайне актуальной зада-
чей для всех стран и корпораций, претендующих на 
лидерство в новом мире. При таком подходе нема-
териальные активы и технологии «мягкой и разум- 
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Рис. 1. Взаимодействие индустриальных моделей развития в условиях глобализации 

 
ной власти» приобретают исключительное значе-
ние «строительного материала», из которого скла-
дывается будущее. 

Промышленно развитые Донецкая и Луганская 
области вносили существенный вклад в экономику 
Украины. По итогам 2012 г. вклад в ВВП Украины 
Донецкой области составил 11,7%, Луганской – 
4%. В проекте программы создания рабочих мест в 
Донецкой и Луганской областях детально раскрыт 
социально-экономический вклад этих областей в 
общую систему Украины. Так, на территории До-
нецкой области добывается более 90% общеукра-
инской добычи каменной соли и огнеупорной гли-
ны, 79% флюсового известняка, 50% каменного 
угля, в том числе коксующегося – 74%. В области 
90% земельного фонда – грунты черноземного ти-
па. Разведано 677 месторождений с 40 видами ми-
нерального сырья, из которых около 300 место-
рождений разрабатываются.  

В Луганской области сосредоточены лидеры 
нефтепереработки и химической промышленности, 
единственный в Украине комплекс по производ-
ству пропилена. В области добывается более 30% 
каменного угля Украины. Лидерами машинострое-
ния являются ОАО «Стахановский вагостроитель-
ный завод», ГП «Попаснянский вагоремонтный 
завод», ОАО «Краснолучский машиностроитель-
ный завод», Консорциум «УкрБат», ОАО «Перво-
майский электромеханический завод» и др. 

Во время военного конфликта Донбасс полу-
чил сильные экономические, социальные и эколо-
гические удары, последствия которых будут пре-

одолеваться много лет и с большими затратами. До 
сих пор масштаб разрушений, нанесенный ими, 
определить трудно. По данным Министерства со-
циальной политики Украины, которые приведены в 
проекте программы создания рабочих мест в во-
сточных регионах, остановлено более 20 тыс. пред-
приятий (60% от общего количества предприятий), 
большинство из которых – предприятия малого и 
среднего бизнеса.1 По оперативным данным на 
Донбассе требуют восстановления более 11 тыс. 
объектов, из которых 600 предприятий физически 
разрушены. По предварительным оценкам сумма 
ущерба составляет 11,8 млрд. грн. [16]. Эта цифра 
не окончательная, поскольку в силу объективных 
обстоятельств полную картину ущерба пока соста-
вить невозможно.  

Есть и другие цифры, меньшие по размерам. В 
аналитическом отчете Управление ООН по коор-
динации гуманитарных вопросов указывается, что 
за время конфликта были повреждены почти 2000 
объектов, в том числе 659 общественных зданий, 
1230 частных домов и 178 офисов [17]. В зоне кон-
фликта на территории Донецкой области закрыты 
более 70% предприятий и восстановление их рабо-
ты будет сопряжено с серьезным трудностями. Ма-
териальный ущерб двух крупных городов Донбасса 
по прогнозам ООН составляет 440 млн. дол. США. 
А если учесть материальный и физический ущерб в 

                                                        
1 В данной статье авторы в своем анализе ситуации 

во многом опирались на статистическую информацию, 
приведенную в нормативно-правовом документе [15]. 
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целом по областям, то данная цифра вырастет в 
несколько раз. 

Отсутствие общего понимания размеров ката-
строфы, когда цифры разрушений и материального 
ущерба различных источников хотя бы сопостави-
мы, свидетельствует о том, что реальные масштабы 
намного серьезнее, чем их отражают правитель-
ственные или международные источники. Разно-
гласие в оценках вызвано не только разными мето-
диками подсчета, но и недостатком достоверной 
информации. Поэтому и меры, разрабатываемые 
для компенсации ущерба и запуска процессов раз-
вития, могут быть нежизнеспособными. После 
окончания военного конфликта на Донбассе, когда 
картина материального и морального ущерба будет 
очевидна, любая из предложенных сейчас про-
грамм будет существенным образом изменена. 

К ущербу за счет разрушения необходимо до-
бавить ущерб, вследствие недополученного дохода 
из-за не работающих предприятий. Так, на Донбас-
се полностью остановлены все предприятия коксо-
химической промышленности, что обусловило бо-
лее чем 40% снижение объемов производства ме-
таллургической отрасли региона. В силу специфи-
ки коксохимического производства, длительный 
простой повышает риски бесповоротного выхода 
из строя основных производственных мощностей. 
К этим проблемам стоит добавить и перебой в ра-
боте более 70% всех угольных шахт региона. В ав-
густе 2014 г. объемы добычи энергетического угля 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года упали в 2 раза, а коксующегося – в 3 раза. По 
данным Минэнергоугля Украины в зоне конфликта 
работают 24 государственные шахты, около 50 
находятся на жизнеобеспечении – это откачка во-
ды, проветривание и 15 шахт полностью уничто-
женны [18]. Государственный сектор угледобычи 
снизил объемы с 70 до 20 тыс. т в сутки. Дальней-
шая эскалация ситуации на Донбассе поставит под 
вопрос существование угольной, коксохимической 
и металлургической отраслей. Как следствие этого 
резко снизится объем валютной выручки, основ-
ным источником наполнения которой была про-
дукция металлургического производства.  

Не менее кризисная ситуация в гуманитарной 
сфере. В отличии от материального ущерба, посчи-
тать моральный ущерб от разрушения гуманитар-
ной сферы Донбасса достаточно сложно. Но то, что 
он значителен и многократно превышает матери-
альный, сомневаться не приходится.  

По данным Министерства образования и науки 
Украины в регионе повреждено 280 учебных заве-
дений, в число которых входят дошкольные и вне-
школьные заведения, школы, профтехучилища и 
вузы [19]. На восстановление только 84 школ необ-
ходимо 100 млн. грн.  

На Донбассе население лишено надлежащего 
доступа к медицинским услугам. Системе здраво-
охранения нанесен серьезный дестабилизирующий 
удар. По данным Всемирной организации здраво-
охранения непосредственно в зоне боевых дей-

ствий 32 медицинских учреждения полностью вы-
ведены из строя. 17 больниц повреждены в ходе 
обстрелов, однако продолжают действовать. Около 
70% медперсонала были вынуждены покинуть зо-
ны конфликта в Донецкой и Луганской областях 
[20]. 

Кризис военных действий привел к серьезным 
нарушениям рынка труда Донбасса. По данным 
служб занятости Донецкой и Луганской областей в 
первом полугодии было запланировано увольнение 
в каждом из этих регионов 10 и 4,5 тыс. работников 
соответственно. Фактическое сокращение объемов 
производства привело к тому, что в июне 2014 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2013 г. нагруз-
ка зарегистрированных безработных на 1 вакантное 
место выросла в Донецкой области с 8 до 18 безра-
ботных (2,3 раза), в Луганской – с 8 до 9 безработ-
ных. При этом данный показатель в целом по 
Украине, за счет роста числа беженцев, также уве-
личился и составил 2 человека на вакансию.  

Стоит отметить некоторую логическую несов-
местимость официальных показателей нагрузки на 
одно вакантное место в этих регионах. В Луган-
ском регионе боевые действия в конце весны-летом 
велись более активно, чем в Донецком. При этом 
официальные показатели роста численности безра-
ботных на одно вакантное рабочее место в Донец-
ком регионе намного выше, чем в Луганском. 
Главными факторами, на наш взгляд, являются бо-
лее низкая, чем в донецком регионе, плотность 
населения, более высокий уровень международной 
и межрегиональной миграции трудовых ресурсов 
Луганского региона и необъективность официаль-
ной информации, вызванная различными обстоя-
тельствами, в том числе и отсутствием возможно-
сти проведения полноценного статистического уче-
та в зоне военного конфликта.  

За последние полгода Донбасс покинуло зна-
чительное количество людей. По некоторым дан-
ным число покинувших составляет более 1 млн. 
чел. или каждый четвертый, проживающий на тер-
ритории военного конфликта. Международные ор-
ганизации фиксируют несколько меньшую цифру. 
Так, Управление ООН по координации гуманитар-
ных вопросов в своем докладе отмечает, что по со-
стоянию на 18 сентября 2014 г. вынужденных пере-
селенцев более 275 тыс. чел., беженцев 341 тыс. 
чел., из которых 300 тыс. чел. бежали в Россию 
[17].  

В том же докладе говориться, что на 16 сен-
тября 2014 г. на Донбассе погибли не менее 3219 
человек, в том числе 33 ребенка; ранения получили 
8198 человек, из них не менее 82 – дети. Однако, 
авторы доклада подчеркивают, что названные циф-
ры основаны на очень сдержанных оценках Мис-
сии ООН по наблюдению за правами человека и 
Всемирной организации здравоохранения и поэто-
му реальное число жертв, скорее всего, намного 
выше.  

Можно с уверенностью сказать, что подавля-
ющее число среди выехавших с территории воен-
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ного конфликта – это мобильная и квалифициро-
ванная рабочая сила, восполнить которую будет 
проблематично. Большая часть из них из-за мате-
риальных, социальных и культурных проблем вер-
нется назад. Вернется в условия, отличающиеся от 
тех, что сформировались до военного конфликта. 
Им потребует время на адаптацию к новым услови-
ям, в период которой их социальная и трудовая ак-
тивность будет снижена. Стоит учитывать и ту 
часть выехавшего населения, которая сразу или 
совсем не вернется. В силу различных личных 
профхарактеристик данная группа населения также 
является ценной для Донбасса и восполнить их по-
терю как за счет реализации стимулов по их воз-
вращению, так и привлечения жителей других ре-
гионов Украины – станет одной первоочередных 
задач развития Донбасса в постконфликтный пери-
од.  

Одним из важных инструментов решения 
названных проблем рынка труда должна стать ак-
тивная миграционная политика. Индустриальная 
развитость и урбанизированность Донбасса являет-
ся сильным миграционным преимуществом, позво-
ляя привлекать население в трудоспособном воз-
расте. В данном контексте очень показателен при-
мер Донецкого региона, где сложилась ситуация, 
которая характеризуется высокой активностью 
внутреукраинских миграционных процессов не в 
пользу области, количественные потери вследствие 
которых «гасятся» за счет внешнего притока чело-
веческих ресурсов в область. При этом в возраст-
ном разрезе мигрантов Донецкая область выигры-
вает, поскольку положительное сальдо миграции 
наблюдается в перспективной с точки зрения тру-
дового потенциала возрастной категории от 20 до 
30 лет, достигая максимального значения среди лиц 
в возрасте 20-24 года (2012 г. – +2501 чел.) 
[21, с. 265]. 

Вызывает опасение состояние экологии Дон-
басса. Регион является старопромышленным, в ко-
тором сосредоточены экологоопасные объекты, 
многие из которых представляют опасность даже 
при их эксплуатации в мирное время. В течение 
короткого промежутка времени на его территории 
произошел ряд техногенных аварий на экологиче-
ски опасных предприятиях: Авдеевский (крупней-
ший завод в Европе) и Ясиновский коксохимиче-
ские заводы, Лисичанский нефтеперерабатываю-
щий завод, ОАО «Точмаш», ПАО «Концерн Сти-
рол», Краматорский завод тяжелого станкострое-
ния, Химическое казенное объединение имени 
Г. И. Петровского, Донецкий казенный завод хи-
мических изделий и многих других. Разрывы линий 
электропередач нарушили работу оборудования 
водоотлива, в результате чего произошло затопле-
ние шахт, что стало причиной загрязнения грунто-
вых и питьевых вод, подтопления наземных зданий 
и сооружений по всему угольному бассейну. Осо-
бенно это опасно в городе Енакиево, где на восточ-
ном крыле шахты «Юнком» ПО «Орджоникидзе-
уголь» на глубине 903 м в 1979 г. был произведен 

экспериментальный подземный ядерный взрыв для 
снижения напряжения в горном массиве.  

Экосистема самостоятельно не сможет восста-
новить природные свойства грунтовых вод. Обще-
ство также бессильно это сделать, поскольку в ми-
ре не существует технологий, способных их очи-
стить в таком большом объеме. Более трети под-
топленных зданий восстановить не удастся, вслед-
ствие необратимого изменения гидрогеологических 
условий. Поэтому стоит задача остановки экологи-
ческой катастрофы и купирование сегодняшних ее 
проявлений. 

Дальнейшее разрушение промышленных и 
инфраструктурных объектов, превратит Донбасс в 
зону техногенной катастрофы, которая будет не-
пригодна для ведения сельского хозяйства, строи-
тельства жилья и производственных предприятий. 
Для преодоления последствий разрушений необхо-
димы воля органов власти, перспективная страте-
гия восстановления, модернизации и последующе-
го развития региона, кадровое и финансовое обес-
печение реализации стратегии. Главный вопрос, 
который стоит сейчас, что будет строиться на Дон-
бассе: новая экономика или восстановление старой 
модели. Перед Донбассом стоит реальная угроза, 
если не скатиться в доиндустриальный обществен-
но-экономический уклад, то возродить некроинду-
стриальный, при котором будут восстановлены 
«умершие» технологии и бесперспективные произ-
водства, которые своей некроактивностью будут 
подавлять все новое и перспективное.  

Восстанавливать старую структуру экономики 
бесперспективно, поскольку она изжила себя еще 
на стадии довоенного этапа. В сравнении с разви-
тыми странами, индустриальная развитость Дон-
басса в 2012 году отставала минимум на 50 лет.1 
Особенно ярко это проявлялось в отраслях добычи 
угля, производства цемента, оконного стекла, ко-
жаной обуви [15]. Основная причина – нежелание 
собственников и государства проводить реальную 
модернизацию индустриального базиса, который 
был сформирован еще в советское время. Подав-
ляющее количество технологического оборудова-
ния, использовавшегося на Донбасса, эксплуатиру-
ется уже более 40 лет. Произведенная на таком 
оборудовании продукция не выдерживала конку-
ренции на рынках, вследствие чего для ее произ-
водства требовалось все больше бюджетной под-
держки. Данная ситуация искусственно консерви-
ровалась и экономические противоречия, заложен-
ные в ней, рано или поздно разрушили бы ее. По-
этому восстановление довоенной модели экономи-
ки Донбасса, вернет ее в точку кризисного состоя-
ния, из которой движение будет направлено не на 
развитие экономики, а на естественное разрушение, 
вследствие низкой конкурентоспособности данной 
экономической модели.  

                                                        
1 Показатель отставания в индустриальном разви-

тии был обоснован авторами в своих работах [22-24]. 
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Таким образом, стратегической перспективы 
довоенная модель экономики Донбасса не имеет. 
Необходимо новая стратегия развития поствоенной 
экономики Донбасса, отвечающая современным 
требованиям, текущим и будущим рыскам и вызо-
вам. Формируемая стратегия должна включать в 
себя комплекс мер, направленных на модерниза-
цию экономики и общества Донбасса с учетом пер-
спективных целей и актуальных трендов развития, 
специфических особенностей и конкурентных пре-
имуществ региона. Политика восстановления, мо-
дернизации и развития обязана основываться на 
анализе происходящих структурных изменений и 
перспектив мирового социально-экономического 
развития, учитывать существующие и раскрывать 
потенциальные конкурентные географические, 
экономические, социальные, культурные и другие 
преимущества Донбасса, активизация которых бу-
дет способствовать повышению конкурентоспо-
собности региона и качества жизни его населения.  

Для успешной реализации стратегии модерни-
зации и развития Донбасса, под условным названи-
ем «Новый промышленный Донбасс», необходимо 
решить ряд важнейших экономических и связан-
ных с ними задач: 

1. Обновление институтов власти и управле-
ния. Это первопричина всех последующих преоб-
разований. Решение ее обязательно. Без нее выпол-
нение других задач не реально. Сохранение уста-
ревших институтов и методов управления недопу-
стимо. Однако стоит воздержаться от излишнего 
радикализма в разрушении старого и внедрения 
нового. Действия по принципу «разрушить до ос-
нования, а затем…» не приводили к положитель-
ным результатам и история то уже не раз демон-
стрировала. В связи с этим, термин «обновление» 
предполагает создание новой эффективной систе-
мы, в которой возможно использование старых ин-
ститутов и методов управления, положительно себя 
зарекомендовавших и имеющих потенциал моди-
фицироваться для повышения эффективности свой 
деятельности. 

2. Формирование социальной модели обще-
ства. Главными вопросам являются права и свобо-
ды граждан, а также распределение обязанностей 
между индивидом, государством и обществом. На 
начальном этапе необходимо определить что и в 
каких объемах готово гарантировать государство; 
решить языковые, религиозные, межэтнические и 
межконфессиальные проблемы; восстановить до-
верие к власти и обеспечить поствоенную реабили-
тацию социума Донбасса.  

3. Формирование экономической модели реги-
она. В данном направлении необходимо решить 
важнейшие вопросы, связанные с определением 
соотношения государственной и частной собствен-
ности, функционированием естественных монопо-
лий, формированием промышленной, финансовой, 
инновационной и инвестиционной политики, раз-
витием инфраструктуры и экономической активно-
сти субъектов предпринимательства. В озвученном 

контексте очень важно определить, кому принад-
лежат средства производства и естественные моно-
полии, разработать механизмы привлечения ресур-
сов, технологий и кадров для восстановления про-
изводства и инфраструктуры региона. 

4. Внешняя политика региона. Необходимы 
внешние политическое и экономическое самоопре-
деление региона, которое даст ответы кто является 
союзником и партнером, а кто конкурентом и оп-
понентом. После этого следует определиться с ин-
теграционным самоопределением: глубиной евра-
зийской, европейской и евроантлантической инте-
грации. 

Заявленная стратегия модернизации экономи-
ки Донбасса должна быть направлена на интеллек-
туализацию производства и обеспечение в боль-
шинстве отраслей непрерывности инновационного 
и образовательного процессов. Итогом преобразо-
ваний должно стать построение на Донбассе техно-
логически передовой перерабатывающей промыш-
ленности, встроенной в глобальные цепочки добав-
ленной стоимости и стимулирующей внутренний 
спрос на свою продукцию, в том числе путем 
устойчивого повышения уровня жизни и доверия 
отечественным товарам.  

Развитие перерабатывающих отраслей и 
устойчивое повышение наукоемкости их производ-
ства обеспечит зависимость роста производитель-
ности труда от роста капитальных вложений. 
Наличие такой зависимости свидетельствует не 
только о техническом прогрессе, но и обеспечивает 
систематическое повышение заработной платы без 
существенного роста цен. Естественно, данная за-
висимость в разных отраслях будет различна, что 
потребует разработки соответствующих научно-
методических положений, определяющих влияние 
капитальных затрат на производительность труда. 
В сложившемся равновесии работодатель также не 
останется без выгоды, поскольку рост зарплаты не 
отразиться на потере прибыли. Однако следует все 
же помнить, что данная взаимосвязь очень хрупка. 
Стоит вывести из равновесия один фактор и он об-
рушит всю систему.  

Определение ключевых производств на Дон-
бассе и создание условий для их опережающего 
развития позволит совершить маленькое «эконо-
мическое чудо», положительные последствия кото-
рого огромны и возможно станут объектом изуче-
ния для других стран, стремящихся обеспечить 
экономическое развитие своих экономик. Ключе-
вые производства, которые станут основой эконо-
мики Донбасса, помимо стандартных условий при-
быльности, замкнутости и конечности цикла про-
изводства, экологичности и др., обязаны отвечать 
одному основополагающему принципу. Их функ-
ционирование должно обеспечивать максимально 
эффективное использование ресурсов при макси-
мально возможной концентрации данных ресурсов 
в реальном времени. Гарантировать выполнение 
данного принципа может только высокотехнологи-
ческое, наукоемкое производство, основными ре-
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сурсами которой выступают квалифицированные 
кадры и капитал. 

В определении производственного ядра, кото-
рое будет положено в основу экономической моде-
ли Донбасса, опыт прошлого как нельзя кстати. В 
период зарождения Донбасса главным фактором 
стало наличие рабочих мест на угольных шахтах и 
металлургических заводах. Сейчас нужен такой же 
сильный фактор, отвечающий принципам новой 
индустриализации экономики региона. Данный 
фактор должен лежать в гуманитарной сфере. Воз-
можность получить современное образование, пер-
спективную высокооплачиваемую профессию, 
жить в регионе с высоким уровнем здравоохране-
ния будет очень сильным мотиватором для моло-
дежи и трудоспособного населения старшего воз-
раста. 

Таким образом, основу модернизированной 
экономики Донбасса должна составить гуманитар-
ная составляющая – наука, образование, здраво-
охранение, культура и т.д. В регионе должны раз-
виваться данные отрасли и отрасли перерабатыва-
ющей промышленности и сферы услуг, активно 
использующие результаты их работы. Поэтапное 
развитие гуманитарной составляющей должно до-
вести ее вклад в валовой региональный продукт не 
менее 40% и обеспечить бесперебойность и эффек-
тивность функционирования системы воспроизвод-
ства интеллектуального потенциала региона. До-
стижение поставленной цели потребует модерни-
зации системы государственного регулирования, 
стимулирования и финансирования данных отрас-
лей, создания информационно-просветительской 
модели СМИ, расширение творческой и приклад-
ной составляющей образования.  

Ориентация на гуманитарную экономику поз-
волит избежать кризисов перепроизводства. Со-
временные экономика строится на возрастающем 
потреблении, что в условиях материального произ-
водства имеет свои пределы. Объемы же гумани-
тарного потребления не имеют границ. Знания, 
навыки и здоровье, получаемые в гуманитарной 
модели экономики, можно накапливать в сколь 
угодном количестве без риска их перепроизводства 
или перепотребления.  

Вторым, не менее важным направлением, 
должно стать восстановление и развитие транс-
портной инфраструктуры. Автомобильная, желез-
нодорожная и портовая инфраструктура будет вос-
станавливаться более ускоренными темпами, чем 
авиационная. Последняя зависит от многих факто-
ров, управление которыми региональная власть 
может в ограниченном режиме. Тем не менее, акту-
альность ее развития не меньше, чем наземных или 
морских путей. 

Наряду с транспортной инфраструктурой раз-
витию подлежать средства связи в любом их виде и 
любой форме: стационарные и мобильные, провод-
ные и беспроводные. Любые ограничения в спосо-
бах и скорости передачи информации влекут за 
собой серьезные негативные последствия, начиная 

от ухудшения качества управления и заканчивая 
уходом бизнеса с этой территории.  

Господство технологии знаний в совокупности 
со снижающимся уровнем глобального разделения 
труда и стратегическое место Донбасса в качестве 
центрального плацдарма для экспансии в экономи-
ки Европы и Азии открывают значительные пер-
спективы для развития. Рынки этих континентов с 
большой сетью аутсорсинга и поставок «точно в 
срок» требую современной поставки полуфабрика-
тов, комплектующих изделий, запасных частей и 
готовой продукции между производственными 
площадками и центрами сбора, находящимися по-
рою на достаточно большом расстоянии. Внедре-
ние на Донбассе технологических достижений и 
институциональных инновации в транспорте и свя-
зи обеспечат минимальные сроки поставки, сокра-
тив расстояние и время.  

Современное пространственное распределение 
спроса и предложения изменчиво. Мир ускорен-
ными темпами регионализируется, поэтому очень 
важно не упустить время и не потерять возможно-
сти. Для этого необходимо уже сейчас поставить 
ряд стратегических задач:  

создать структурированные оси автомобиль-
ных дорог на Донбассе, которые связывают основ-
ные центры производства и потребления в Европе и 
Азии; модернизация и расширение сети автомо-
бильных дорог; 

модернизировать сеть железных дорог и внед-
рить скоростные поезда, с постепенным увеличе-
нием их доли в системе железнодорожных перево-
зок; 

разработать стратегию строительства новых и 
развития действующих аэропортов (Донецк, Мари-
уполь, Луганск, Северодонецк, Краматорск) и мор-
ских портов; 

При формировании стратегии модернизации и 
развития Донбасса необходимо активно использо-
вать преимущество высокого уровня урбанизации 
его территории. Городская деятельность отличается 
двумя важными факторами – производительностью 
и инновационностью, которые «...способствуют 
развитию развитию динамичных секторов (финан-
сы, информационные технологии и передовые биз-
нес услуги), а также ... созданию и развитию чело-
веческого капитал» [25, с. 51]. Мультикультурность 
Донбасса обеспечивает среду для создания эконо-
мических и социальных инноваций, которые сти-
мулируют модернизацию и развитие социально-
экономической системы. 

Особое внимание следует уделить функциони-
рованию на территории Донбасса сырьевых отрас-
лей, которые сформировали имидж региона и 
структуру его экономики. В первую очередь это 
относится к угольной отрасли, поскольку в Донец-
кой и Луганской областях расположены три из че-
тырех шахт Украины (75%).  

Донбасс является одним из старейших уголь-
ных бассейнов в мире. Добыча угля ведется уже 
несколько столетий, в результате чего в последние 
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десятилетия отрабатываются пласты, мощностью 
не превышающей 1,2 м и лежащие на глубине бо-
лее 1000 м в сложных горно-геологических услови-
ях. Эти пласты характеризуются высоким уровнем 
газоносности, опасности по выбросам угля и газа, а 
также склонностью к самовозгоранию. В мировой 
практике такие пласты очень редко подлежать раз-
работке из-за отсутствия эффективных технологий, 
обеспечивающих безопасность добычи угля, и вы-
соких затрат, которые невозможно окупить.  

Сложные горно-геологические условия и ак-
тивные газодинамические процессы угольных пла-
стов дополняются высоким уровнем физического и 
морального износа шахтного фонда. В следствие 
это уровень производительности труда шахтеров 
ниже в 5-6 раз, чем их коллег на польских или рос-
сийских шахтах. Окончательную картину ката-
строфы, сложившейся в угольной отрасли Донбас-
са, дополнили разрушения шахт в результате веде-
ния боевых действий на его территории, о которых 
было сказано ранее. 

Следует обратить внимание на эффективность 
функционирования угольной отрасли в зависимо-
сти от формы собственности. Государственный 
сектор угледобычи ежегодно снижал свою долю и в 
2013 г. была достигнута следующая пропорция: 
государственные угольные шахты, которые состав-
ляют 70% всех действующих шахт, добыли 30% 
общего объема угля. Частный сектор угледобычи, 
занимающий 30% в структуре угольной отрасли, 
добыл 70%. Таким образом, сформировавшаяся 
пропорция подтвердила неэффективность государ-
ственного сектора угледобычи и нецелесообраз-
ность его дотационной поддержки, объемы которой 
в 2013 г. достигла почти 14 млрд. грн.  

Ситуация 2014 г. дает шанс сломать сложив-
шуюся модель функционирования угольной отрас-
ли и построить новую, отвечающую современных 
задачам и перспективным целям. Для этого потре-
буется коренная организационная, экономическая и 
технологическая модернизация отрасли, преду-
сматривающая ряд шагов: 

1. Разработать программу поэтапного вывода 
из эксплуатации нерентабельных и разрушенных 
(затопленных) в результате военных действий 
шахт.  

2. Разработать комплекс мер по смягчению со-
циальных, экологических, экономических, энерге-
тических и др. последствий закрытия шахт. 

3. Активизировать процессы государственно-
частного партнерства (концессия, аренда) в уголь-
ной отрасли и передачи шахтного фонда в частную 
собственность.  

4. Расширить взаимодействие с наукой для 
разработки технологий добычи угля в сложных 
горно-геологических условиях, глубокой и ком-
плексной переработки продукции угледобычи. 

5. Привлечь материальную и интеллектуаль-
ную помощь со стороны развитых угледобываю-
щих стран для разработки и реализации программы 
модернизации угольной отрасли Донбасса.  

В перспективе большая часть сохраненных 
угольным шахт, будет входить в вертикально-
интегрированную структуру корпораций. Благода-
ря данной интеграции в цепочку создания стоимо-
сти шахты смогут безубыточно функционировать и 
обрести свое изначальное предназначение – быть 
поставщиком сырья, а не средством коррумпиро-
ванного обогащения. 

Следует обратить внимание, что сворачивание 
угольного производства при качественной про-
мышленной политике не принесет для Донбасса 
непоправимого экономического и социального 
ущерба. По мере выбывания мощностей сырьевого 
сектора, в регионе получат возможность развивать-
ся отрасли перерабатывающей промышленности 
(например, пищевая, химическая, машинострои-
тельная). Как уже было выше доказано, сокраще-
ние количества шахт не отразится на экономически 
целесообразных объемах добычи угля, которые уже 
сейчас обеспечивает частный сектор угледобычи. 
Подавляющая часть высвободившейся рабочей си-
лы, вследствие закрытия угольных шахт, уйдет на 
пенсию, а оставшаяся незначительная ее часть 
пройдет переобучение другим профессиям, требу-
ющим более творческого, чем физического труда. 

На первом этапе модернизации экономики 
Донбасса роль угольной отрасли действительно 
особенная. Восстановление требуемых объемов 
угледобычи позволит запустить производственную 
цепочку «уголь-кокс-металл», которой всегда сла-
вился регион и которая являлась бюджетообразу-
ющей. Дальнейшая модернизация отрасли позво-
лит не стать данной цепочке доминирующей в эко-
номике Донбасса, перейти в разряд обеспечиваю-
щей, а не определяющей тип экономической моде-
ли региона. 

При реализации стратегии модернизации и 
развития Донбасса не стоит забывать о безгранич-
ных возможностях социально ответственного биз-
неса. В этой связи полезным будет опыт Нагорно-
Карабахской Республики (Республика Арцах), ко-
торая преодолевала похожие с Донбассом пробле-
мы. Разрушенная во время боевых действий про-
мышленная и социальная инфраструктура активно 
восстанавливалась как местными бизнес структу-
рам, так и предпринимателями, уехавшими из Рес-
публики, но не оставшимися безразличными к ее 
проблемам. На частные средства были восстанов-
лены не только улицы, больницы, дома, но и па-
мятники архитектуры. Так, всемирно известный 
символ Арцаха – скульптурный комплекс «Мы – 
наши горы» – реставрирован и благоустроен на 
средства московского предпринимателя, прожи-
вавшего ранее на территории Республике. 

Необходимо активно использовать преимуще-
ство дешевой рабочей силы Донбасса и ее высокого 
инженерного потенциала в привлечении высоко-
технологического производства на свою террито-
рию. Результаты исследования The Boston 
Consulting Group показали, что данный фактор яв-
ляется одним из главных в структуре конкуренто-
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способных затрат сферы глобального производства 
[26]. Специалистами консалтинговой фирмы было 
доказано, что самые низкие производственные за-
траты уже не в Китае, а в Мексике. Если сравни-
вать с Украиной, то в Китае затраты на единицу 
машиностроительной продукции уже в два раза 
выше. 

Преимущество дешевой и квалифицированной 
рабочей силы интенсивно используют в своих ин-
тересах автомобильные концерны. В Мексике каж-
дая мировая автомобилестроительная компания 
или строит, или намерена открыть автосборочный 
завод. В 2013 году про производству автомобилей 
Мексика стала 7-й страной в мире, поднявшись на 
три ступеньки за 4 года (2009 г. – 10-е место) [27]. 
Это позволило ей обогнать по экспорту автомоби-
лей таких гигантов как Франция и Бразилия и за-
нять 4-е место в мире.  

Только один автоконцерн «Ниссан» имеет в 
Мексике три автосборочных завода. Собранные на 
этих заводах автомобили, экспортируются в 50 
стран мира. В 2013 г. объем поставок составил 4,4 
млрд. дол. США, а к 2016 г. планирует увеличить 
данный показатель до 13 млрд. дол. США. У кон-
церна около 300 поставщиков, 39 из которых – это 
мексиканские компании. Более полумиллиона мек-
сиканцев занято на автосборочных заводах компа-
нии «Ниссан».  

Однако помимо дешевой рабочей силы и до-
статочного количества инженерных кадров, Мек-
сика обладает еще рядом преимуществ, которые в 
совокупности обеспечили рывок в автомобильной 
отрасли. Во-первых, развитая сеть автомобильных 
и железных дорог, наличие морских портов и аэро-
портов. Во-вторых, – развитый металлургический 
комплекс. В-третьих, выгодное географическое 
расположение, позволяющее иметь прямой доступ 
к автомобильным рынкам Северной и Южной 
Америк. Так, структура экспорта автомобилей из 
Мексики такова: США – 66%, Латинская Америка 
– 12%, Канада и Европа – по 8%.  

Всеми этими преимуществами, а также, как 
уже было сказано ранее дешевой рабочей силой и 
хорошими инженерными кадрами, обладает Дон-
басс. На его территории построена разветвленная 
сеть авто- и железных дорог, Мариупольский порт 
и несколько международных аэропортов; функцио-
нирует развитая металлургическая отрасль, которая 
расположена в непосредственной близости от 
предприятий, поставляющих сырье для ее произ-
водства; имеется уникальный транзитный геопо-
тенциал, что усиливает преимущества Донбасса как 
производственной площадки для экспансии евро-
пейский производителей на азиатские рынки и 
наоборот.  

Единственное, чего нет у Донбасса, а есть у 
Мексики, – это наличие договоров о свободной 
торговле с другим странами. Такие договора Мек-
сика уже заключила с 45 странами мира [27]. 
Например, у США таких договоров 20, а у Брази-
лии всего лишь 8. Тем не менее, данная проблема в 

условиях проводимой децентрализации государ-
ственного управления вполне решаемая.  

В контексте создания на Донбассе плацдарма 
для азиатской экспансии в Европу, целесообразно 
подумать о вхождении Донбасса в создающиеся 
зоны свободной торговли. Во-первых, войти в уже 
существующие достаточно проблематично в силу 
организационных, правовых и иных проблем. По-
этому присоединиться к формирующимся зонам 
свободной торговли будет легче. Во-вторых, в но-
вых торговых зонах больше шансов реализовать 
выгодное географическое положение и "завязать" 
на себя новые региональные и континентальные 
проекты. Такой новой торговой заной может стать 
зона свободной торговли и сопутствующих транс-
портных коммуникациях вокруг Каспия, предло-
женная Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым [28]. Эта очень актуальный и пер-
спективный экономико-инфраструктурный транс-
национальный проект, который уже поддержан 
Президентом России, который предложил создать 
железнодорожное кольцо вокруг Каспия, чтобы 
связать воедино основные каспийские порты [29].  

Также стоит активизировать работу по воз-
вращению в проект "Silk Wind" ("Шелковый ве-
тер"), инициированный Китаем и в котором плани-
ровалось использовать украинские порты. Общая 
протяженность маршрута составляет более 4 тыс. 
км. с расчетным временем в пути 12 дней. Это са-
мый короткий маршрут из существующих для до-
ставки международных грузов от западных границ 
Китая до ЕС. Пиковая пропускная способность 
проекта может составить около 15-17 миллионов 
тонн в год. Учитывая, что основным торговым 
партнером Китая по итогам 2013 года стал Евро-
пейский союз (товарооборот - 560 млрд. дол. 
США), данный проект может стать основным на 
евроазиатском направлении.  

Смысл данного проекта в доставке по желез-
ной дороге груза из Китая в порт Актау (Казах-
стан). Там груз перегружается на паромы, следую-
щие в порт Баку. На пути груза в Европу планиру-
ется использовать порт в г. Мариуполь. Развитие 
сети железных дорог еще сильнее актуализирует 
включение Донбасса в данный новый торгово-
транспортный маршрут для экспорта товаров в ЕС. 
Наличие портовой и железнодорожной инфра-
структуры соответствует цели данного проекта, 
состоящей в создании маршрута мультимодального 
транспорта (контейнерного/РО-РО1) с системой 
предварительного обмена информацией между та-
моженными службами и железнодорожными опе-
раторами стран-участниц проекта. 

Необходимо помнить, что интеграция в эко-
номические зоны не заканчивается установлением 
открытости экономики Донбасса для иностранного 
капитала и свободной продажей своих ресурсов на 
                                                        

1 Это логистический термин. Образован от Roll-
on / roll-off, что в переводе с английского означает зака-
тываться / скатываться.  
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зарубежных рынках. Только через создание нацио-
нальных транснациональных корпораций, имею-
щих в собственности инфраструктуру в других 
странах, возможно встраивание в глобальные це-
почки стоимости. Причем присоединение к уже 
существующим (например, российским или евро-
пейским) межнациональным корпорациям не вы-
ход, а скорее временное облегчение. Националь-
ными могут быть корпорации, направленные на 
предоставление услуг логистики, высокотехноло-
гической переработкой, в том числе продукции 
сельского хозяйства, химической промышленно-
сти. Ориентация их на азиатские рынки и открытие 
там своих производственных и торговых предста-
вительств позволит ускоренными темпами войти в 
развивающиеся рынки. 

Таким образом, потенциал для экономическо-
го развития у Донбасса достаточно велик. Для его 
реализации необходимо восстановить разрушенные 
и наладить новые более перспективные связи как 
внутри Донбасса, так и за его пределами в соответ-
ствии со стратегией неоиндустриальной модерни-
зации и развития региона; проводить четкую и по-
следовательную промышленную, инфраструктур-
ную, инновационно-инвестиционного и миграци-
онную политику на территории региона. Затягива-
ние процесса модернизации и развития Донбасса 
приведет к тому, что можно упустить возможность 
и выпасть из уже сложившихся отношений, посте-
пенно разделяя судьбу современного Детройта.  

В процессе поствоенного восстановления не-
обходимо создание в Донбассе специального ре-
жима опережающего экономического развития 
благоприятного для создания рабочих мест с тех-
нологиями 5-6 укладов в приоритетных сферах: 
науки, образования, развития финансовой и произ-
водственной инфраструктуры и логистики (в пер-
вую очередь скоростного транспорта, обеспечит-
вающего доступность в радиусе 200 км в течение  
1 часа), здравоохранения и сельского хорзяйства на 
основе современных медицинских и биотехноло-
гий. 

В то же время необходимо не консервировать 
существующую устаревшую структуру экономики, 
а оценить процессы модернизации промышленных 
городов Донецкой и Луганской областей в контек-
сте постиндустриального и неоиндустриального 
развития. Эти концепции социально-экономичес-
кого развития доминируют в государственной по-
литике многих стран мира, конкурируя между со-
бой и определяя развитие отдельных из них. Да, 
стратегия развития промышленности Європейсько-
го Союза до 2020 г. построена на базе неоинду-
стриальной концепции. В марте в 2010 г. в ЕС была 
принята новая європейська стратегия экономиче-
ского развития – «Европа 2020: Стратегия умного, 
стойкого и интегрирующего роста». Один из ее 
разделов посвящен проблемам формирования и 
реализации новой промышленной политики Євро-
пи в условиях глобализации. Этот раздел, преду-
сматривает решение ряда заданий, направленных 

на диверсификацию промышленности, создания 
сильной и конкурентоспособной промышленной 
базы, развитие умного регулирования конкуренции 
и стандартизацию, улучшение деловой среды и ак-
тивное использование энергохранящих технологий. 
Проведенные Институтом экономики промышлен-
ности НАН Украины расчеты позволили разделить, 
города Донецкой и Луганской областей, на три 
группы: лидеры (> 70 пунктов), середняки (от 50 до 
70 пунктов) и аутсайдеры (≤ 50 пунктов) (табл. 1-
2)1.  

Лидерами постиндустриальной модернизации 
были города Луганск, Донецк и Краматорск – ин-
теллектуальные, производственные и культурные 
центры областей. Среди середняков города Ал-
чевськ и Северодонецк, которые являются боль-
шими индустриальными центрами Луганской обла-
сти, в каждом из которых делается больше 22% 
промышленной продукции региона. Результаты 
оценки стадий развития постиндустриальной мо-
дернизации городов Донецкой и Луганской обла-
стей показали, что все города находятся в подгото-
вительной фазе, лишь города Донецк и Славянск 
были на «полшага» впереди основной группы. Но и 
они, оторвавшись немного от преследователей, 
дальнейшего ускорения в сторону развития процес-
сов постиндустриальной модернизации не прояв-
ляют. Главным препятствием в ускорении процес-
сов постиндустриальной модернизации городов 
обеих областей является ориентация их экономики 
на индустриальное развитие. Среди лидеров нео-
индустриального развития - «столицы» каждой из 
исследуемых областей. Это лидерство обеспечено 
концентрацией на их территории транспортных, 
финансовых, образовательных и научных центров, 
наличием сильного политического влияния в реги-
оне.  

Согласно выбранному диапазону индекса мо-
дернизации, город Рубежное Луганской области 
вошло в группу городов-середняков из развития 
неоиндустриальной модернизации (табл. 2).  

Следует особенно подчеркнуть, что все горо-
да, которые вошли в первую двух групп (лидеры и 
середняки), достигли этого благодаря проведению 
на территории города научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, для которых нужен 
квалифицированные кадры и соответствующие фи-
нансовые расходы.  

Необходимо отметить, что в подавляющем ко-
личестве городов процессы постиндустриализации 
и неоиндустриализации носят стойкий «затухаю-
щий» характер, который требует внесения в страте-
гии развития области и городов срочных и реши-
тельных мероприятий по изменению тенденций, 
которые сложились. Иначе на этих территориях  
 
                                                        

1 В связи с тем, что некоторые города Донецкой об-
ласти за весь период исследования значительно меняли 
свой интегральный показатель, разделение по категори-
ям делалось по индексу 2010 года. 
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Таблица 1 
Индексы постиндустриальной модернизации некоторых 
промышленных городов Донецкой и Луганской областей 

Города Луганской 
области 2000 2005 2008 2010 

Города Донецкой об-
ласти 2000 2005 2008 2010 

Лидеры
Луганск* 58 72 71 71 Донецк* 74 76 78 76
    Краматорск** 66 72 71 76

Середняки
Алчевск* 55 62 67 66 Славянск** 60 60 57 57
Северодонецк** 55 68 59 56 Мариуполь** 60 59 57 56

Аутсайдеры
Свердловск* 45 44 44 47 Артемовск** 52 50 50 49
Стаханов* 46 45 44 45 Енакиево* 47 47 47 49
Рубежное** 48 47 43 44 Макеевка* 53 53 47 47
Антрацит* 41 40 41 43 Авдеевка** 42 45 43 43
Красный Луч* 43 42 40 43 Горловка* 53 43 41 41
Лисичанск** 42 40 41 42 Красноармейск** 38 41 36 37
Ровеньки* 43 42 41 42 Харцызск* 45 44 45 34

Примечание: 
* – города, находящие на территории, подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской республи-

кам. 
** – города, находящиеся на территории, подконтрольной Украине. 
 

Таблица 2 
Индекс неоиндустриальной модернизации промышленных городов Донецкой и Луганской областей 
Города Луганской 

области 2000 2005 2008 2010 
Города Донецкой 

области 2000 2005 2008 2010 
Лидеры

Луганск* 69 69 71 71 Донецк* 73 73 75 75
Середняки

Алчевск* 66 64 64 65 Краматорск** 56 66 63 68
Северодонецк** 63 62 59 60 Мариуполь** 56 59 60 60
Рубежное** 57 53 52 53 Славянск** 50 56 53 57
    Макеевка* 53 57 52 51
    Артемовск** 48 51 51 51

Аутсайдеры
Антрацит* 50 48 50 50 Енакиево* 46 47 49 50
Красный Луч* 52 49 48 50 Авдеевка** 40 41 43 44
Лисичанск** 49 48 49 50 Горловка* 52 46 44 43
Свердловск* 50 48 49 50 Харцызск* 44 45 46 37
Ровеньки* 50 48 49 49 Красноармейск** 35 42 35 36
Стаханов* 51 48 49 49   

Примечание: 
* – города, находящие на территории, подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской республи-

кам. 
** – города, находящиеся на территории, подконтрольной Украине. 
 

возможное ускорение процессов деиндустриализа-
ции, которая приведет к дальнейшей деградации 
промышленного и человеческого капитала Луган-
ской области. И отдельные подтверждения этих 
выведений уже есть. Да, по оценкам уровня чело-
веческого развития Луганская область в 1999-2010 
гг. занимает последнее место среди всех регионов 
Украины. 

Стратегия развития Донецкой и Луганской об-
ластей и их промышленных городов должна стро-
иться на основе модели неоиндустриализации, ко-
торая допускает развитие сферы высокотехноло-
гичной индустрии, автоматизации и компьютери-
зации производительных сил, замене физического 
труда умственным, что кардинальным образом по-

меняет характеру труда и структуру трудового ба-
ланса города. Развитию подлежат отрасли и секто-
ры экономики, которые используют достижение 
фундаментальной и прикладной науки, инженер-
ной и конструкторской мысли для увеличения 
судьбы автоматизации, компьютеризации и маши-
низации рабочих мест, физического и умственного 
труда.  

Драматический спад активности Украины на 
традиционных рынках сбыта вынуждает к поиску 
экспортных ниш, рынков по ту сторону Черного 
моря, новых возможностей в глобальной экономи-
ке, где центры роста расположены в странах, кото-
рые развиваются. Регион Персидского залива, Се-
верная, Западная, Центральная, Южная Африка – 
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новые потенциальные источники спроса и инве-
стиций в Украину. Да, партнерство со странами 
Персидского залива способно принести стратегиче-
ские инвестиции в транспортную инфраструктуру и 
цепочку создания добавленной стоимости в пище-
вой промышленности, превратив Украину в пище-
вой центр для стран, которые развиваются на 
Ближнем Востоке и в Африке. Незавершенная ур-
банизация и гигантское количество людей, которые 
еще не являются «обеспеченными потребителями», 
– отличная стартовая позиция для переориентации 
товаропотоков. Создание Торгового Дома Украина-
Африка в качестве пилотного проекта изменения 
экспортной структуры, срочного лишения зависи-
мости экономики страны от односторонней ориен-
тации экспорта на Россию, переориентации про-
мышленных приоритетов Украины на новую гео-
графию – на страны Африканского континента с 
использованием современных интегрированных 
информационных технологий. Предпосылкой  идеи 
создания Торгового Дома именно со странами Аф-
рики являются факторы, которые выплывают на 
основании анализа эволюции GVCs (глобальных 
цепочек стоимости), а именно: 1) относительно 
низкий стартовый уровень середньодушових дохо-
дов в Африканских странах в условиях урбаниза-
ции и диверсификации экономик ведет к быстрому 
росту спроса на продукты питания для населения и 
промышленные товары, необходимые для развития 
инфраструктуры; 2) низкий уровень доходов в 
странах Африки определяет спрос на относительно 
дешевые недифференцированные товары, которые 
Украина может экспортировать немедленно; 3) то-
вара/продукция, которые поставляются на рынки 
стран Африки, отвечают низшим стандартам про-
дуктов и процессов, чем товары/продукция, что 
экспортируются на рынки ЕС и это предоставит 
возможность украинским товаропроизводителям 
получить определен переходный период для гар-
монизации продукции по мировым стандартам; 4) 
украинская экономика, которая продуцирует товар, 
имеет структуру хозяйства и траектории развития 
промышленности, аналогичные товароспоживачам 
в странах Африки. Таким образом, развитие эконо-
мики Украины и развитие экономик стран Африки 
будут стимулировать друг друга.  

Все это должно подкрепляться в геополити-
ченском плане созданием военноэкономического 
союза балто-черноморско-средиземномоской век-
торной направленности по аналогии с СЕАТО, 
АНЗЮС и т.п. в составе: Украина, Польша, Румы-
ния, Болгария, Турция, Грузия, Азербайджан по 
объему рынка и численности населения сопостави-
мому с Евразийским экономическим союзом под 
патронатом США. 
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Котов Є. В., Ляшенко В. І. Модернізація та пер-

спективи випереджального розвитку Донбасу у світлі 
теорії довгих хвиль Кондратьєва 

Проведен ааналіз кризових явищ на території До-
нецької та Луганської областей скрізь призму кон-
дратьєвських хвиль. Розкрито сутність та особливості 
поняття «модернізація». Обґрунтовані модернізаційні 
моделі індустріального економічного розвитку. Обґрун-
товані концепція та основні стратегічні перспективи ви-
переджального розвитку економіки Донбасу. Запропоно-
вана тріада напрямів модернізації та розвитку економіки 
Донбасу: наука та освіта, фінанси, інфраструктура. Про-
ведено оцінку розвитку окремих міст Донецької та Лу-
ганської областей в контексті процесів постіндустріаль-
ної та неоіндустріальної модернізації.  

Ключові слова: розвиток, модернізація, інду-
стріалізація, стратегія, економіка, Донбас. 

 
Котов Е. В., Ляшенко В. И. Модернизация и пер-

спективы опережающего развития Донбасса в свете 
теории длинных волн Кондратьева 

Проведен анализ кризисных явлений на территории 
Донецкой и Луганской областей сквозь призму кондра-
тьевских волн. Раскрыта сущность и особенности поня-
тия «модернизация». Обоснованы модернизационные 
модели индустриального экономического развития. 
Обоснованы концепция и основные стратегические пер-
спективы опережающего развития Донбасса. Предложе-
на триада направлений модернизации и развития эконо-
мики Донбасса: наука и образование, финансы, инфра-
структура. Проведена оценка развития отдельных горо-
дов Донецкой и Луганской областей в контексте процес-
сов постиндустриальной и неоиндустриальной модерни-
зации. 

Ключевые слова: развитие, модернизация, инду-
стриализация, стратегия, экономика, Донбасс. 

 
Kotov E. V., Lyashenko V.I. Modernization and 

prospects of advancing development of Donbass in view 
of theory of Kondratieff’s long waves 

The analysis of the crisis in the Donetsk and Lugansk 
regions through the prism of Kondratieff’s wave was con-
ducted. Essence and features of the concept of "moderniza-
tion". Reveals the essence and features of the concept of 
"modernization". The modernization of the industrial model 
of economic development were justified. Proved the concept 
and key strategic prospects of advancing development of the 
Donbass. Proposed triad directions of modernization and 
economic development of Donbass: science, education, fi-
nance, infrastructure. Evaluated of the development of indi-
vidual cities of Donetsk and Lugansk regions in the context 
of neo-industrial and post-industrial processes of moderniza-
tion. 

Keywords: development, modernization, industrializa-
tion, strategy, economics, Donbass. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА  
З УРАХУВАННЯМ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 
Проблема конкурентних переваг і конкуренто-

спроможності територій в теперішній час знахо-
диться в початковій стадії дослідження. Більшість 
досліджень приділяє увагу конкурентоспромож-
ність країн або їх груп, тоді як питання регіональ-
ної конкурентоспроможності і конкурентоспромо-
жності міст не отримало всебічного дослідження. 
Виявлення економічної природи конкуренції міст, 
аналіз форм, основних тенденцій і суперечностей 
розвитку в умовах глобальної економіки стають 
актуальними не тільки в науковому, але і практич-
ному сенсі. Інтерес до проблематики конкуренції 
міст, що останнім часом значно підвищується, обу-
мовлено і тією обставиною, що міста, поступово 
стаючи економічними суб’єктами національної 
економіки, розробляють і реалізують стратегії  
власного розвитку, масштабніше долучаються до 
інтеграційних процесів. Сьогодні міста повинні 
ефективніше використовувати наявний ресурсний 
потенціал і застосовувати комплекс механізмів, які 
сприятимуть підвищенню рівня конкурентоспро-
можності їх економіки. По відношенню до міст в 
теперішній час застосовується велика кількість по-
ложень, які спочатку використовувалися тільки по 
відношенню до підприємств. Так, термін «конку- 
рентоспроможність», який раніше застосовувався в  
першу чергу для оцінки діяльності підприємств (як 
здатність фірми придбати, зберегти і збільшити 
частку на ринку) зараз використовується також для 
груп підприємств, міст, регіонів і держав.  Кілька 
років тому, в 2012 р.,  за ініціативою американської 
транснаціональної фінансової групи Citigroup в 
рамках проекту «Точки зростання» (Hot Spots) з 
метою визначити як сучасні мегаполіси залучають 
капітали, бізнес і людей і поширюють економічний, 
політичний і культурний вплив, почалося глобаль-
не дослідження і супроводжуючий його рейтинг 
міської агломерації світового значення за показни-
ком конкурентоспроможності – індекс конкуренто-
спроможності міст світу (The Global City Compe-
titiveness Index). Автори проекту вважають, що в 
XXI ст. конкуренція розгорнеться не тільки між 
країнами, а переважно між містами. За основу роз-
рахунків прийнята методика британського дослід-
ницького центру The Economist Intelligence Unit 
(аналітичний підрозділ британського журналу 
Economist), заснована на комбінуванні статистич-
них даних і результатів експертних опитувань з 
фахівцями в галузі міського управління, мерами 
міст і керівниками міжнародних компаній. Міста 
оцінюються за 31 економічним, соціальним і полі-

тичним критерієм (21 якісних і 10 кількісних пока-
зників), які детально характеризують конкурентос-
проможність міської агломерації, що знаходиться 
на різних рівнях економічного розвитку. Всі показ-
ники згруповано у вісім основних категорій: 

1. Економічний потенціал. 
2. Фінансова система. 
3. Інститути. 
4. Людський капітал. 
5. Фізичний капітал. 
6. Глобальна інтеграція. 
7. Соціально-культурне середовище. 
8. Навколишнє середовище. 
Щодо України, то проблема конкурентоспро-

можності міст і територій актуалізувалася напри- 
кінці 90-х рр. минулого сторіччя під впливом рин-
кових трансформацій. Прийнято вважати, що роз-
виток походить від економічної рівноваги між те-
риторіями в тих випадках, коли мобільні чинники 
виробництва розміщуються там, де можна отрима-
ти від них максимальну вигоду. У більш широкому 
сенсі структурні зміни «беруть початок» в світово-
му попиті або інноваціях, які далі розповсюджу-
ються на національний, регіональний і муніципа-
льний рівні. Вчені відзначають такі основні світові 
тенденції в розвитку сучасних міст, які також зна-
ходять віддзеркалення в розвитку українських аг-
ломерацій: з одного боку – децентралізація, зрос-
тання економічних можливостей, з іншого боку – 
глобалізація економіки, підвищення ролі міждер-
жавного рівня в ухваленні рішень. Для більшості 
великих міст характерною особливістю є істотна 
відмінність між центральною частиною міста і його 
периферією. Крім того продовжується міграція на-
селення не тільки з села в місто, але і з малих міст в 
великі і більш заможні міста. В результаті збільшу-
ється питома вага урбанізованих територій, за ра-
хунок сільських територій формуються нові тери-
торії забудови, але в той же час не приділяється 
належної уваги якості міського середовища і від- 
новленню деградованих територій. Основним за-
вданням ефективної міської політики повинно ста-
ти зміцнення потенціалу міст шляхом максимально 
ефективного використання переваг і ресурсів для 
зростання. 

Виходячи з об’єктивних умов, найбільший ін-
терес представляє оптимізація ресурсного потенці-
алу, що спирається на якісну характеристику голо-
вних чинників, що зумовлюють конкурентоспро-
можність, розкривають перспективи її розвитку. Як 
свідчать результати досліджень, найшвидше перет-
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ворення відбуваються в економіці великих міст, які 
є ядрами економічної реструктуризації: для вели-
ких міст структурні зміни стають головним напря-
мом розвитку. За відповідних умов такі міста мо-
жуть стати точками економічних перетворень кра- 
їни в цілому. Сукупний ресурсний потенціал гру-
пує ресурси і є цілісним виразом можливостей 
розв’язання поставлених завдань за допомогою 
об’єднання ресурсів. Але сам термін «потенціал» 
свідчить про те, що ці можливості повною мірою 
або не виявлено, або не сформовано, або не упред-
метнено. 

При аналізі стану і прогнозуванні ресурсного 
потенціалу можливий ізольований огляд окремих 
видів ресурсів. Такий підхід умовний. Враховуючи, 
що ресурсний потенціал функціонує як єдине ціле, 
важливо розглянути підходи до визначення спів-
відношень між його складовими з метою оптиміза-
ції пропорцій між ними. 

На господарську, економічну діяльність знач-
ною мірою впливають виробничі (економічні) ре-
сурси, їх структура, оптимальне поєднання. Важли-
ва властивість виробничих ресурсів – їх обмеже-
ність. Дефіцит тих або інших видів ресурсів харак-
терний для всіх економічних систем, що знаходять-
ся в режимі розвитку, оскільки постійно зростають 
і змінюються потребі суспільства. 

Однією з характеристик міста в цьому напрямі 
є структура і стан основних фондів. Так, дані про 
основні засоби м. Донецька, як великого промисло-
вого міста Сходу України наведено в табл. 1. 

Слід зазначити, що коли протягом тривалого 
часу рівень зносу не перевищує 40%, то це є до- 
статнім для забезпечення розширеного відтворення 
основних фондів. Якщо ж протягом декількох років 
рівень зносу коливається в межах 40-50%, то має 
місце лише відтворення основних фондів. А якщо  
ступінь зносу сягає понад 51%, то йдеться про зву-
жене відтворення та відтворювальний цикл пору- 
 

Таблиця 1 
Характеристика основних засобів м. Донецька* 

Показники
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Основні 
засоби  
(у факт. 
цінах на 
кінець 
року, млн 
грн) 46732,9 62172,9 75459,8 107181,7 114994,2 130048,6 
Введення 
в дію 
основних 
засобів (у 
факт. 
цінах, млн 
грн) 2928,8 3866,0 5375,5 6897,2 7209,7 4554,3 
Ступінь 
зносу 
основних 
засобів 
(%) 49,1 46,3 42,3 48,1 49,1 54,3 

* 
Складено за: Статистичний щорічник Донецької об-

ласті за 2011 рік/ Державний комітет статистики України; 
Головне управління статистики у Донецькій області; за ред. 
О.А. Зеленого. – Донецьк, 2012. – С. 68, 70, 72. 

 
шено. «Декапіталізація» виробництва, що абсолют-
но не поєднується з ринковою економікою, призве-
ла до крайньої зношеності основних фондів, руй-
нування закономірних основ оновлення виробничо-
го апарату і в інших містах, наприклад обласного 
підпорядкування (табл. 2). Однак підвищення зносу 
основних засобів, яке відповідно до офіційних да-
них, зафіксовано за період 2005-2010 рр. не можна 
безперечно розцінювати як негативне явище, оскі-
льки відмінністю деяких галузей останніми роками 
є прискорення вибуття безперспективних потужно-
стей із хронічно низьким рівнем завантаження; 
списання обладнання, подальше використання яко-
го не здатне забезпечити виробництво високоякіс-
ної продукції. У таких випадках не відбувається  
адекватної заміни потужностей, що вивільняються. 

Таблиця 2 
Динаміка основних показників, що характеризують основні засоби  

в містах обласного підпорядкування* 
Міста 

Роки
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7
Ступінь зносу основних засобів (%)

Маріуполь 52,4 51,5 51,2 49,6 38,0 41,9
Макіївка 45,4 47,3 45,1 46,0 55,3 39,5
Єнакієве 53,6 54,2 49,2 59,5 36,8 31,4
Авдіївка 54,9 51,8 55,5 14,3 24,2 32,2
Краматорськ 51,8 56,5 53,5 64,0 95,6 94,9
Горлівка 51,7 52,0 51,1 48,1 49,5 52,4
Харцизьк 58,6 67,0 68,0 65,3 63,4 64,7

Основні засоби за містами (у факт. цінах; млн грн)
Маріуполь 20831,9 24112,3 28284 34410,8 39938,7 41526,2
Макіївка 7603,3 8107,2 10232,9 13891,6 22549,7 18630,4
Єнакієве 4896,3 5215,9 6521,5 7043,6 6718,5 7790,5
Авдіївка 2321,4 5269,8 5552,8 4799,2 5127,5 5242,7
Краматорськ 3425,5 4158,9 4789,2 11069,4 102657 105402,4
Горлівка 8062,9 9755,3 11736,4 13220 15934,6 16531,7
Харцизьк 3242,1 5209,3 6826,2 8365,3 8535,3 8813,9

Введення в дію основних засобів (у факт. цінах; млн грн)
Маріуполь 1258,2 2198,7 2867,7 3649,7 1181,6 1003
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

Макіївка 274,1 468,3 850,2 631,1 1554,2 1216,9
Єнакієве 54,8 124,5 947,5 305,1 178 127,3
Авдіївка 47,7 90,5 62,1 72,3 92,7 82,8
Краматорськ 234,9 300,4 510,1 982,7 410,1 661,7
Горлівка 266,8 375,2 493 573,9 364 333,7
Харцизьк 68,9 51,3 252,1 306,9 304 136,2

* Складено за: Статистичний щорічник Донецької області за 2011 рік / Державний комітет статистики України; Голо-
вне управління статистики у Донецькій області; за ред. О.А. Зеленого. – Донецьк, 2012. – С. 68, 70, 72. 

 
Отже, якісні характеристики основних засобів 

перешкоджають зростанню виробництва та випус-
ку конкурентоспроможної продукції. Для забезпе-
чення розширеного відтворення основних засобів у 
перспективі необхідне, з одного боку, фінансуван-
ня в обсягах, які перевищуватимуть обсяги аморти-
заційних відрахувань у попередні роки, а з іншо-
го − підвищення ефективності інвестиційного про-
цесу, здешевлення будівництва за рахунок запрова-
дження нових технологій та обладнання. Це має 
бути відображено у промисловій політиці, яка, на 
думку фахівців, із урахуванням рівня соціально-
економічного розвитку країни, а також вітчизняних 
особливостей має розпочатися з модернізації «зни-
зу». 

Стан і ступінь використання основних фондів 
обумовлює доцільність досить високих темпів ін-
вестиційної активності впродовж тривалого пері- 
оду. На жаль, поки інвестиційні процеси не можуть 
вважатися задовільними: серйозною проблемою 
для всіх міст і великих (табл. 3), і обласного підпо-
рядкування (табл. 4) залишається недостатня інвес-
тиційна активність. Практика показала, що чим 
активніше інвестиційний процес, тим стрімкіше 

темпи відтворення засобів виробництва і робочої 
сили. У свою чергу, це зумовлює пошук найприва-
бливіших об’єктів інвестування, пріоритетних і 
вигідних напрямів вкладення капіталу, консолідації 
зусиль на регіональному рівні з метою прискорення 
інвестиційно-інноваційного розвитку міст. Особли-
во слід відмітити той факт, що саме вітчизняні під-
приємства і організації розглядаються як найбільш 
значущі суб’єкти інвестиційної діяльності. 

 
Таблиця 3 

Характеристика інвестиційної активності 
м. Донецька* 

Показники 
Роки 

2005 2007 2008 2009 2010 2011
Інвестиції в основний 
капітал (у факт. цінах, 
млн грн) 3065,9 6274,9 8640,9 5130,3 4258,1 9084,9
Інвестиції в основний 
капітал у розрахунку на 
одну особу (у факт. 
цінах, грн) 3051,6 6324,2 8769,5 5240,7 4378,0 9405,0

* Складено за: Статистичний щорічник Донецької об-
ласті за 2011 рік/ Державний комітет статистики України; 
Головне управління статистики у Донецькій області; за ред. 
О.А. Зеленого. – Донецьк, 2012. – С. 144, 146. 

 
Таблиця 4 

Характеристика інвестиційної активності міст Донецької області* 

Міста Роки
2005 2007 2008 2009 2010 2011

Інвестиції в основний капітал (у факт. цінах, млн грн)
Маріуполь 2350,8 3054,6 3175,8 829,5 809,4 1857,3
Макіївка 308,1 900,1 866,4 1499,3 626,8 499,0
Єнакієве 338,4 427, 583,3 662,3 536,1 970,9
Авдіївка 198,0 121,0 157,3 100,2 69,8 241,8
Краматорськ 217,2 481,6 762,1 493,4 463,2 616,5
Горлівка 440,1 474,1 476,1 169,1 194,0 554,9
Харцизьк 95,2 254,2 240,2 114,7 88,7 186,4

Інвестиції в основний капітал у розрахунку на одну особу (у факт. цінах, грн) 
Маріуполь 4702,4 6174,2 6456,1 1695,7 1663,7 3837,3
Макіївка 744,5 2213,9 2149,6 3749,1 1579,3 1265,7
Єнакієве 2251,9 2966,0 4123,0 4764,5 3922,1 7221,1
Авдіївка 5445,6 3347,9 4369,0 2798,1 1963,7 6843,2
Краматорськ 1044,4 2353,8 3751,5 2443,6 2311,4 3096,5
Горлівка 1484,0 1637,3 1662,4 596,5 690,6 1993,0
Харцизьк 872,4 2364,5 2249,3 1080,8 840,7 1775,3

* Складено за: Статистичний щорічник Донецької області за 2011 рік/ Державний комітет статистики України; Голов-
не управління статистики у Донецькій області; за ред. О.А. Зеленого. – Донецьк, 2012. – С. 144, 146. 

 
З одного боку, той факт, що найбільш індуст-

ріально розвинені міста лідирують за таким показ-
ником як «обсяг інвестицій в основний капітал» є 
позитивною тенденцією, але з іншого боку, саме в 
цих містах домінуючими залишаються галузі про-
мисловості з високим рівнем фондомісткості. І то-
му, ситуація, що склалася, не може бути розглянута 
як приклад інвестиційно-інноваційної активності, 

швидше навпаки має місце превалювання екстен-
сивних тенденцій.  

Сьогодні, за умови дефіциту коштів у більшо-
сті підприємств та безпосередньо держави, залу-
чення іноземних інвестицій в реальний сектор еко-
номіки – питання його виживання (табл. 5).  

Важливим елементом активізації процесів ін-
вестування є забезпечення сприятливого інвести-
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ційного клімату. Особливе значення повинне нада-
ватися плануванню як одному з найважливіших 
аспектів механізму управління інвестиційною ді- 
яльністю на рівні міст. Але при цьому слід враху-
вати, що його слід сприймати не як закон, а як ал-
горитм інвестиційної діяльності. Це дозволить ці-
леспрямовано привертати і використовувати інвес-
тиційні ресурси для розвитку виробничої сфери, 
раціонально використовувати потенційні ресурси 

регіону. Будь-яке навіть саме незначне поліпшення 
інвестиційного клімату – додаткові ресурси, що 
дозволять містам розвиватися. Місто стане приваб-
ливим для масового інвестора тільки в тому випад-
ку, якщо зробить пріоритетним завданням зміну 
таких ключових властивостей реального сектора 
економіки, як стратегічний характер діяльності, 
цілеспрямованість розподілу ресурсів і надійність 
системи управління.  

 

Таблиця 5 
Стан інвестиційної активності великих промислових міст Сходу Україні 

Промислові центри східного 
регіону Україні 2008 2009 2010 2011 2012 

Прямі іноземні інвестиції у економіку міста (млн дол. США)
Дніпропетровськ 1131,8 1328,8 1561,9 2082,0 2314,8
Донецьк 864,0 962,4 1020,9 1450,4 1705,3
Запоріжжя 803,2 834,2 855,3 889,7 1040,1
Луганськ 56,7 135,5 120,7 136,2 149,8
Харків 1326,8 1783,4 2403,8 2385,7 1750,9

Прямі іноземні інвестиції у економіку міста на одну персону (дол. США) 
Дніпропетровськ 1087,5 1114,3 1323,2 2093,6 2336,0
Донецьк 876,8 983,1 1049,7 1501,0 1773,0
Запоріжжя 1026,9 1071,4 1104,0 1154,6 1349,8
Луганськ 118,1 284,8 255,5 292,9 324,2
Харків 923,1 1243,2 1681,2 1674,9 1227,4

* Складено за: Промислові центри східного регіону у цифрах – 2012/ Державна служба статистики Україні; Головешці 
управління статистики у Запорізькій області; за ред. В.П.  Головешка. – Запоріжжя, 2013. – 22 с. 

 
Практика показує, а наука доводить, що інно-

вації виникають у всіх територіальних системах, 
але з різною інтенсивністю. Сталий розвиток Укра-
їни пов’язується з побудовою інноваційної моделі 
економіки. Щодо оцінки рівня інноваційності про-
мислових підприємств міст, то слід зазначити, що 
має місце вкрай нерівномірний розподіл інновацій 
як у розрізі міст, так і в часі (табл. 6). Ураховуючи 
наявність офіційних статистичних даних в розрізі 
міст, можна констатувати, що промислові підпри-
ємства сходу України прагнуть до підвищення тех-
нологічного рівня промисловості регіонів незва-
жаючи на брак коштів. Між тим, серед власників 
вітчизняних промислових підприємств має місце 
зневажливе ставлення до питань технологічної мо-
дернізації. З урахуванням зарубіжного досвіду фі-

нансування НДДКР слід відзначити, що основним 
джерелом фінансування є підприємницький сектор, 
завдяки якому прискорюється впровадження на- 
укових та дослідно-конструкторських розробок. 
Провідні корпорації, які становлять основу наці- 
ональних інноваційних систем розвинутих країн, 
забезпечують розробку, виробництво, освоєння 
цілих напрямів НТП як у національному, так і в 
глобальному масштабах. В Україні ще не сформо-
вано життєздатного ядра великих підприємств,  
здатних створювати та освоювати новітні техноло-
гії, що негативно впливає на інноваційний клімат у 
країні. У зв’язку з цим необхідно не тільки значно  
розширити масштаби інвестування, але і надати 
йому інноваційного характеру, значно підвищити 
ефективність капіталовкладень. 

Таблиця 6 
Динаміка інноваційної активності великих промислових міст Сходу України* 

Місто 2008 2009 2010 2011 2012 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (тис. грн)

Дніпропетровськ 134624,7 200111,4 413873,0 882433,6 745469,6
Донецьк  1158677,9 1312201,5 339328,8 456824,3 514042,6
Запоріжжя  5277120,2 1698334,7 1920297,4 2252877,4 1533078,6
Луганськ 1111150,0 587383,0 740367,5 943796,5 1802794,5
Харків  1286675,2 1605985,7 1360954,1 1171342,9 2669569,2

Питома вага підприємств, які займались інноваційною діяльністю (%)
Дніпропетровськ 6,5 7,4 7,9 7,4 9,3 
Донецьк  12,9 12,7 10,6 11,3 12,7 
Запоріжжя  10,9 7,8 6,3 23,8 30,1 
Луганськ 12,7 11,4 15,0 19,2 15,0 
Харків  14,2 17,3 20,1 18,3 22,5 

* Складено за: Промислові центри східного регіону у цифрах – 2012/ Державна служба статистики України; Го- 
ловне управління статистики у Запорізькій області; за ред. В.П. Головешка. – Запоріжжя, 2013. – 22 с. 

 
Багато учених підкреслюють, що місто не мо-

же бути конкурентоздатний у всіх секторах еконо-
міки та за всіма конкурентними ознаками. Його 
сталий розвиток залежить від здатності привернути 

або створити достатньо прибуткові види економіч-
ної діяльності. Ніяке місто не може бути привабли-
віший для всіх видів економічної діяльності, і успіх 
в конкуренції пов’язаний з розвитком тих з них, в 
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яких у конкретного міста є конкурентна перевага. 
Це говорить про необхідність певної спеціалізації 
міст на деяких економічних функціях і їх взаємо-
доповнені. Галузева структура крупних міст харак-
теризується диверсифікованістю. У цьому їх від-
мінність від середніх і малих міст. Дане положення 
не суперечить теорії ієрархії населених пунктів. В 
теперішній час в галузевій структурі крупних міст 
відбувається ряд змін. Основними тенденціями 
змін є: зростання числа учбових закладів, скоро-
чення частки промислових функцій, зміна структу-
ри економіки і збільшення кількості дрібних і сере-
дніх підприємств. Від здатності органів управління 
території ефективно використовувати наявні кон-
курентні переваги і створювати передумови для 
появи і розвитку нових залежить вирішення бага-
тьох соціальних і економічних завдань. Ефективне 
використання конкурентних переваг міст дозволяє  
істотно поліпшити його інвестиційний клімат і 
привернути додаткові фінансові потоки для стиму-
лювання зростання якості життя на території. Зрос-
танню конкурентоспроможності міст сприятимуть 
такі заходи: 

збереження і залучення в економіку високок-
валіфікованих фахівців, особливо в працездатному 
віці; 

збереження і створення підприємств, залучен-
ня нових фірм, що мають стійкий збут своїй проду-
кції; 

залучення нових інвестицій в розвиток тих, що 
діють або створення нових підприємств в комуна-
льну інфраструктуру, в житло і соціальний ком-
плекс; 

здійснення і розвиток транспортно-транзитних 
функцій; 

посилення торгової спеціалізації міст; 
залучення і розвиток інформаційних центрів, 

засобів масової інформації; 
залучення туристичних потоків всіх типів; 
розвиток регіонального культурного і історич-

ного потенціалу, сприяючого зростанню привабли-
вості міста як для жителів, так і для приїжджих. 

Найважливішими механізму, сприяючими зро-
станню конкурентоспроможності міст, є ті, які 
сприяють вдосконаленню місцевого управління, 
активізації інноваційно-інвестиційних процесів. 

 
Дубініна М. В. Оптимізація ресурсного потенці-

алу промисловості міста з урахуванням його конку-
рентних переваг 

Виходячи з об’єктивних умов найбільший інтерес 
представляє оптимізація ресурсного потенціалу, що спи-
рається на якісну характеристику головних чинників, що 
зумовлюють конкурентоспроможність, розкривають 

перспективи її розвитку. Сьогодні міста повинні ефекти-
вніше використовувати наявний ресурсний потенціал і 
застосовувати комплекс механізмів, які сприятимуть 
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економічних перетворень країни в цілому. 
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циала промышленности города с учетом его конку-
рентных преимуществ 

Исходя из объективных предпосылок наибольший 
интерес представляет оптимизация ресурсного потенци-
ала, основой которого являются факторы, обуславлива-
ющие конкурентоспособность и раскрывающие перспек-
тиву ее развития. Сегодня города должны эффективнее 
использовать имеющийся ресурсный потенциал и при-
менять комплекс механизмов, которые будут способ-
ствовать повышению уровня конкурентоспособности их 
экономики. Как свидетельствуют результаты исследова-
ний, наиболее стремительно изменения происходят в 
экономике крупных городов, которые являются ядрами 
экономической реструктуризации: для крупных городов 
структурные изменения становятся главным направле-
нием развития. При соответствующих условиях такие 
города могут стать точками экономических преобразо-
ваний страны в целом. 
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ленность, города, конкурентные преимущества, основ-
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Dubininа M. V. Optimization of resource potential 

of the city’s industry in view of its competitive ad-
vantages 

Proceeding from the objective conditions of greatest in-
terest is the optimization of the resource potential, the basis 
of which are the determinants of competitiveness and reveal-
ing the prospect of its development. Today the city should 
make better use of available resource potential and apply the 
complex mechanisms that will contribute to improving the 
competitiveness of their economies. According to the re-
search results, the most rapidly changes are occurring in the 
economy of cities, which are the engines of economic re-
structuring: the cities structural changes become the main 
direction of development. Under appropriate circumstances 
such cities may become by points of economic transfor-
mation of the country in hole. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА 

 
Соціально-економічний  розвиток регіонів кра-

їни визначається багато в чому станом промисло-
вих міст, які є центрами науково-технічного про-
гресу і позитивних змін в економіці. В Україні до 
великих промислових центрів належать: Запоріж-
жя, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Харків. 
Ці міста знаходяться у східному регіоні та мають 
чітко визначену промислову спеціалізацію, яка ви-
значається історичними передумовами. У містах, 
де сконцентровано чималий промисловий потенці-
ал, є багато проблем, що вимагають невідкладного 
рішення. Цим обумовлена необхідність стратегіч-
ного планування розвитку індустріального міста, у 
якому значну увагу має бути приділено визначен-
ню пріоритетних напрямів розвитку промисловості.  

Загалом проблематикою соціально-економіч-
ного розвитку міст в Україні опікується широке 
коло дослідників. Різні аспекти розвитку територі-
альних утворень розглядаються в роботах М. Г. 
Чумаченка, О. І. Амоші, В. І. Ляшенка [1], С. В. 
Богачова, М. В. Мельникової [2], Ю. В. Макогона 
[3], Т. В. Дробишевської [4], Ю. А. Петренко [5], 
О. І. Благодарного [6], Н. В. Рудавкі [7], О. І.  Каро-
го, Н. Ю. Глинського [8]. На практиці влада міст 
працює в умовах дії величезної кількості факторів, 
як зовнішніх по відношенню до міста (політичних, 
економічних і соціальних), так і внутрішніх (що 
визначаються індивідуальними життєвими страте-
гіями людей, що його населяють). Збройне проти-
стояння на території міст сходу обумовлює погір-
шення економічних показників їх розвитку, що по-
требує особливих заходів з організації відновлення 
промислових об’єктів, об’єктів соціальної та транс-
портної інфраструктури. Тому метою статті є ви-
значення пріоритетних напрямів стратегічного 
планування розвитку промисловості міста у сучас-
них умовах.  

Стратегічне планування є необхідним елемен-
том управління як реакція на зростаючу швидкість 
змін, що відбуваються в економіці і суспільстві, 
посилення конкуренції у всіх сферах. За допомогою 
традиційного планування складно впоратися з ви-
кликами сучасності. Пошук нової якості і змісту у 
плануванні соціально-економічного розвитку міст 
спричинив появу нових форм і методів цієї діяль-
ності. Територіальне стратегічне планування є са-
мостійним визначенням місцевою спільнотою ці-
лей і основних напрямків сталого соціально-еконо-
мічного розвитку в конкурентному середовищі. За 
змістом стратегічне планування − це, перш за все, 
вибір цілей і орієнтирів, виявлення бачення бажа-

ного майбутнього міста, визначення стратегії та 
напрямів розвитку, що забезпечують конкурентос-
проможність міста в цілому як місця для життя, 
господарської діяльності та тимчасового перебу-
вання, а також конкурентоспроможність окремих 
галузей міської економіки та соціальної сфери. 
Специфіка територіального планування як процесу 
зумовлена тим, що однією з його головних завдань 
є зниження невизначеності майбутнього. А це до-
сягається, зокрема, шляхом позначення, обгово-
рення, прояснення, узгодження дій зацікавлених 
учасників міського розвитку. 

Спеціалізація економіки, яка історично скла-
лася, конкурентні позиції в машинобудуванні та 
металообробці, високий науково-технічний потен-
ціал є передумовами для розвитку промислових 
міст східного регіону як потужних промислових 
центрів. Для органів влади таких міст важливо ма-
ти стратегію розвитку промисловості, визначену 
поведінку суб'єктів управління на основі монітори-
нгу та аналізу тенденцій розвитку. Стратегія вихо-
дить з того, що реалізація промислової політики 
потребує врахування таких макротенденцій, як сві-
тові тенденції розвитку промисловості, процес ін-
теграції України у ЄС. Основною метою промисло-
вої стратегії міста є створення умов для організації 
та розвитку конкурентоспроможних і ефективних 
виробництв. Формування конкурентоспроможного 
виробництва висуває вимоги до процесів модерні-
зації виробництва, впровадження інновацій, стан-
дартизації та якості продукції, кваліфікації фахівців 
і менеджерів, професійно-кваліфікаційного складу 
робочих кадрів, якості праці, умов підтримки пла-
тоспроможного попиту на промислову продукцію, 
які можуть бути забезпечені за рахунок підвищення  
рівня оплати праці, фінансового оздоровлення ор-
ганізацій, створення певного іміджу вітчизняного 
виробництва, сприяння просуванню його продукції. 
Дані вимоги є підставою для формування положень 
промислової стратегії та вироблення дій з реалізації 
заходів підтримки промисловості міста.  

Важливою складовою частиною промислової 
стратегії будь-якого індустріального міста є інно-
ваційна політика, що визначає цілі та заходи з під- 
тримки пріоритетних інноваційних програм і про- 
ектів. На передньому плані постають проблеми під-
вищення ефективності використання наукових роз-
робок і впровадження результатів фундаменталь-
них і прикладних досліджень у виробництво. Отже, 
інноваційна політика міста має бути спрямована на 
вирішення конкретних задач з:  
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доведення в найкоротші терміни продукції, які 
виробляються підприємствами міста до конкурен-
тоспроможного рівня;  

пошуку та організації виробництв для випуску 
нових видів продукції, що отримано з використан-
ням більшої частки виробничого потенціалу міста. 

Інноваційна політика і науково-технічна ді- 
яльність покликані забезпечити збільшення валово-
го внутрішнього продукту за рахунок освоєння ви-
робництва принципово нових видів продукції та 
технологій, а також розширення на цій основі рин-
ків збуту товарів. Особливе значення мають еколо-
гічні пріоритети інноваційної діяльності. Викорис-
тання сучасних технологій впливає на покращення 
стану навколишнього середовища.  

Політична і економна ситуація, що склалася 
останнім часом на сході України не залишає сумні-
ву про неможливість визначення універсальних 
напрямів стратегічного планування розвитку про-
мисловості для всіх індустріальних міст сходу. Бо-
йові дії та їх наслідки значно ускладнили або  
зовсім поставили під загрозу тренд промислового 
розвитку багатьох міст Донецької та Луганської 
областей. Відповідно, необхідною є розробка на-
прямів з відновлення інфраструктури та відбудови 
виробничої сфери та формування стратегій з їх 
урахуванням.  

В умовах збереження тренду промислового 
розвитку, що існував, напрямами стратегічного 
планування розвитку промисловості міста мають 
бути такі. 

Підвищення конкурентоспроможності проми-
слових підприємств та їх продукції: 

сприяння модернізації промислових вироб-
ництв шляхом забезпечення інформування підпри-
ємців району про новітні прогресивні технології та 
обладнання;  

стимулювання підвищення ефективності вико-
ристання основних фондів та земельних ресурсів;  

сприяння створенню інноваційного сектора в 
промисловості на основі інтеграції організацій на- 
уки і промисловості та підприємств малого бізнесу;  

формування та реалізація комплексних заходів 
з підвищення якості продукції підприємств;  

розвиток систем забезпечення якості та серти-
фікації продукції.  

Залучення інвестицій в економіку міста: 
створення сприятливого інвестиційного кліма-

ту, підвищення інвестиційної привабливості підп-
риємств та сприяння у пошуку потенційних інвес-
торів;  

фіксація пріоритетів інвестиційної політики 
міста, тобто такі пріоритети мають бути не тільки 
визначеними, але й зафіксованими у документах з 
міського розвитку і бути легітимними для інвесто-
рів. Для промислових міст визначення пріоритет-
них напрямів інвестиційної політики має здійсню-
ватися на основі оцінки стану і конкурентоспро- 
можності галузей промисловості міста і аналізу їх 
динаміки; оцінки науково-технічного потенціалу 
міста як основи розвитку різних галузей промисло-

вого виробництва; вибору пріоритетних напрямів 
розвитку промисловості; аналізу відповідності 
пріоритетних напрямів розвитку промисловості 
стратегії соціально-економічного розвитку міста та 
трендам розвитку національної і глобальної еконо-
міки; 

сприяння створенню підприємств з іноземни-
ми інвестиціями;  

стимулювання виробництва імпортозамінної 
та експортоорієнтованої наукоємної високотехно-
логічної продукції;  

впровадження інноваційних наукоємних тех-
нологій;  

впровадження технологій, що знижують вплив 
промислових підприємств на забруднення атмо- 
сфери, підземних і поверхневих вод, ґрунтів, надр, 
озонового шару. 

Реалізація кадрової політики:  
створення умов для розвитку ринку праці, за-

повнення дефіциту висококваліфікованих кадрів 
промислових підприємств;  

формування та реалізація комплексних заходів 
з підготовки, перепідготовки та закріпленню кадрів 
на підприємствах;  

сприяння розробці та реалізації проектів в  
рамках розбудови системи «освіта впродовж жит-
тя»: виявлення освітніх потреб населення і місько-
го господарства, вивчення учбово-матеріальної ба-
зи, проведення моніторингу розвитку освітнього 
простору території, перенавчання шахтарів, спри-
яння їм в створенні робочих місць в сфері малого 
бізнесу; 

узгодженість позицій роботодавців, професій-
них навчальних закладів та служб профорієнтації 
та адаптації. 

Просування продукції промисловості на внут-
рішньому і зовнішньому ринках: 

розвиток міжрегіональних і міжнародних  
зв'язків;  

сприяння розвитку експорту та промислової 
кооперації; 

сприяння розвитку виставкової діяльності,  
ринкової інфраструктури та торгівельної мережі 
підприємств;  

стимулювання виробництва комплектуючих 
виробів і розвиток кооперації на підприємствах 
малого та середнього бізнесу.  

Розвиток пріоритетних напрямів промислової 
діяльності: 

формування та реалізація програм або компле-
ксних заходів з розвитку галузей, які забезпечують 
виробництво конкурентоспроможної імпортоза-
мінної продукції;  

формування умов для розвитку та створення 
нових виробництв, нових малих промислових під- 
приємств, що використовують унікальні наукоємні 
виробництва, сучасні технології;  

стимулювання розвитку виробництв, що вико-
ристовують місцеві сировинні ресурси, технології з 
переробки відходів виробництва, очищенні стічних 
вод та шкідливих викидів в атмосферу. 
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Розвиток взаємовигідного соціально-еконо-
мічного партнерства: 

розвиток взаємовідносин з промисловими  
підприємствами, об'єднаннями промисловців, гро-
мадськості та профспілками для успішної реалізації 
промислової політики;  

формування в суспільстві і трудових колекти-
вах внутрішньої згоди з приводу цілей розвитку і 
способів їх досягнення, які забезпечують поступове 
зростання економіки і промисловості через модель 
розширеного відтворення на основі переходу до 
інноваційно-інвестиційного шляху розвитку та під-
вищення ефективності. 

Реалізації завдань з наведених напрямів будуть 
сприяти виконання таких заходів:  

надання організаційної, інформаційної та ме-
тодологічної підтримки зі створення та розвитку 
інноваційно-технологічних центрів, бізнес-інку-
баторів;  

створення інфраструктури просування на ри-
нок науково-технічних розробок і наукоємної про-
дукції; 

створення інфраструктури надання послуг у 
сфері використання результатів інноваційної діяль-
ності, охорони прав на об'єкти інтелектуальної вла-
сності; 

організація конкурсного відбору інноваційних 
проектів відповідно до пріоритетів науково-тех-
нічного, економічного і соціального розвитку про-
мислового міста;  

участь у розробці програм реформування про-
мислових підприємств міста; 

формування міської політики управління 
об’єктами brownfields1: визначення умов і характе-
ру перетворення таких територій, особливостей 
нового використання з урахуванням їх гідрогеоло-
гічного, гідрогеохімічного стану, можливостей ін-
женерної інфраструктури; створення реєстру тери-
торій промислової забудови, придатних для рекон-
струкції та будівництва нових об'єктів; забезпечен-
ня доступ до цієї інформації для потенційних ін- 
весторів;  

стимулювання розвитку діючих та створення в 
місті нових виробництв на основі рециклінгу від-
ходів промислового виробництва та продукції, яка 
втратила свої споживчі властивості в результаті 
життєдіяльності міста та його населення; 

підвищення ефективності промислового ви- 
робництва за рахунок розвитку виробничої інфра-
структури; 
                                                        

1 Brownfields − ділянки землі, що втратили первісну 
цінність в результаті господарської діяльності людини, по-
кинуті та недовантажені об'єкти нерухомості, подальше 
використання яких ускладнено з причини екологічного за-
бруднення (докладніше у статті: Солдак М.А. Заброшенные 
территории («brownfields») в городской структуре: пробле-
мы управления и направления эффективного использова-
ния» / М.А. Солдак // Вісник Східноукраїнського націона-
льного університету ім. Володимира Даля. – 2012. – №11 
(182). – Ч. 1. – С. 456-462. 

 

проведення семінарів, конференцій з впрова-
дження ефективних систем управління охороною 
праці та промисловою безпекою, технологій з енер-
го- і ресурсозбереження та зниження викидів в ат-
мосферу парникових газів відповідно до Кіотського 
протоколу; з розвитку прямих контактів і співро- 
бітництва промислових підприємств з потенційни-
ми інвесторами та кредитно-фінансовими устано-
вами; за формами спільної діяльності навчальних 
закладів та промислових підприємств у питаннях 
підготовки кадрів, відкриттю нових спеціально- 
стей, необхідних промисловим підприємствам, у 
тому числі з урахуванням їх роботи в умовах інтег-
рації з ЄС; з проблем якості продукції та конкурен-
тоспроможності підприємств; з питань розвитку 
соціально-економічного партнерства, умов праці на 
промислових підприємствах міста; 

організація і проведення навчальних семінарів 
для спеціалістів підприємств, що займаються зов-
нішньоекономічною діяльністю; 

організація постійно діючої виставки продук-
ції, що випускається підприємствами промислового 
міста. 

Реалізація промислової стратегії надасть мож-
ливість на основі поглиблення інтеграції господар-
ських зв'язків підприємств та підвищення рівня 
менеджменту забезпечити освоєння нових видів 
продукції та стабілізувати виробництво, заванта-
жити у повному обсязі виробничі потужності і про-
водити технічне переозброєння. 

Загострення бойових дій на територіях Доне-
цької та Луганської областей, де зосереджена знач-
на частка підприємств промисловості України, 
спричинило значне скорочення обсягів виробницт-
ва її продукції. За січень-липень 2014 р. індекс 
промислової продукції Донецької області порівня-
но з січнем-липнем попереднього року склав 
85,3%, за липень порівняно з липнем 2013 р. – 
71,5%, порівняно з попереднім місяцем, тобто чер-
внем 2014 року − 89,3%. [9]. Подальший розвиток 
промисловості міст Донецької та Луганської облас-
ті ускладнюється такими проблемами: 

1. Знищення та знос промислового обладнан-
ня. Станом на кінець серпня в Луганській області 
зазнали порушень три десятка великих промисло-
вих підприємств: зруйновано будівлі виробничих 
цехів, офісних приміщень, пошкоджено або знище-
но обладнання. Орієнтовна сума, яка буде потрібна 
на їх відновлення, за попередніми підсумками, ста-
новить 400 млн грн і 170 млн дол. [10].  

2. Нестача сировини. Наприклад, зупинка у 
серпні Авдіївського коксохімічного заводу – най- 
більшого в Європі, який виробляє третину всього 
українського коксу, практично паралізувала мета-
лургійну галузь. Підприємство забезпечує цілий 
ряд металургійних заводів необхідною сировиною 
тому було призупинено виробництво на залежних 
від нього підприємствах, зокрема Донецькому ме-
талургійному заводі, Єнакіївському металургійного 
заводі. 



М. О. Солдак 

 28 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

3. Масштабні руйнування об’єктів дорожньо-
транспортної інфраструктури, що утрудняє постачу 
сировини, а також взаємодію підприємств між со-
бою. В результаті бойових дій через руйнування 
інфраструктури (мостів, шляхопроводів, шляхів, 
контактної мережі та іншого) немає можливості 
відправляти вантажні вагони більш ніж з п’ятдеся-
ти основних вантажних станцій Донецької залізни-
ці. 

4. Низька інвестиційна активність підпри-
ємств, згортання іноземними компаніями інвести-
ційних планів або перенесення термінів їх реаліза-
ції на майбутній період, відтік капіталу з України 
через політичну нестабільність. В результаті у січ-
ні-червні 2014 р. підприємствами та організаціями 
Донецької області за рахунок усіх джерел фінансу-
вання освоєно 7095,1 млн грн капітальних інвести-
цій, що становить 66,8% до обсягу капітальних ін-
вестицій за січень-червень 2013 р. [11].  

5. Скорочення населення через міграційний 
рух. Тільки за офіційною статистикою міграційне 
скорочення населення Донецької області у січні-
червні 2014 р. склало 1338 осіб, у той час, за відпо-
відний період 2013 р. область залишило 313 осіб, 
2012 р. спостерігався міграційний приріст у кілько-
сті 1837 осіб, 2011 р. – 186 осіб, 2010 р. – 548 осіб 
[12; 13; 14; 15; 16]. Можна припустити, що тенден-
ція відтоку населення з Донецької області буде 
продовжуватися. І для цього є підстави. Заробітна 
плата найманих працівників Донецької області за 
липень 2014 р. склала 76,4% до липня 2013 р., у 
тому числі у промисловості відбулося її падіння до 
82,9%, будівництві – 62,6%, професійній, науково-
технічній діяльності – 39,1% відповідно [17]. Отже, 
під загрозою є виробничий потенціал регіону, ква-
ліфікований персонал та наукові кадри. Потребує 
відновлення наукова інфраструктура в Донецькому 
регіоні. Пошкоджено приміщення Інституту прик-
ладної математики і механіки, Донецького фізико-
технічного інституту ім. О.О. Галкіна, Українсько-
го державного науково-дослідного і проектно-
конструкторського інституту гірничої геології, ге-
омеханіки і маркшейдерської справи. 

Для подолання наслідків бойових дій на тери-
торії промислових міст в основу стратегії розвитку 
кожного промислового міста має бути положено 
програму відновлення міста. Як інструмент може 
бути використано програмно-проектний підхід. Він 
дозволяє поєднувати у єдиному документі можли-
вості використання в інтересах розвитку планово-
адміністративні і ринкові ініціативи, адміністра- 
тивний ресурс та підприємливість, узгоджено задо-
вольняти міські потреби шляхом інтеграції влади, 
науки, бізнесу та суспільної думки. Крім цього є 
можливість розподіляти фінансування програм та 
проектів між бюджетом міста, бізнесом та населен-
ням, що не тільки значно скорочує видатки і під-
вищує ефект від реалізації бізнес-проектів, але і 
знижує тягар на регіональний і місцевий бюджети. 
Необхідним є налагодження партнерських відносин 
між місцевими органами влади та представниками 

бізнесу. Невідкладною є робота зі створення реєст-
ру об’єктів, які потребують відновлення або допо-
моги (установи освіти, медицини, спорту). У свою 
чергу, представники бізнесу мають створити реєстр 
заходів, які є можливими з їхнього боку для подо-
лання наслідків ведення бойових дій у промисло-
вих містах Донбасу. Поєднання зусиль місцевих 
органів влади і бізнесу у відбудові міст надасть 
змогу швидкій мобілізації людських і матеріальних 
ресурсів, що буде сприяти прискоренню темпів 
відновлення економіки промислових міст.  

Висновки.  
Стратегічне планування є необхідним елемен-

том управління як реакція на зростаючу швидкість 
змін, що відбуваються в економіці і суспільстві. В 
умовах збереження тренду промислового розвитку, 
що існував, напрями стратегічного планування роз-
витку промисловості міста стосуються підвищення 
конкурентоспроможності промислових підпри-
ємств та їх продукції; залучення інвестицій в еко-
номіку міста; реалізації кадрової політики; розвит-
ку пріоритетних напрямів промислової діяльності; 
просування продукції промисловості на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках; розвитку взаємови-
гідного соціально-економічного партнерства. Полі-
тична і економна ситуація, що склалася останнім 
часом на сході України не залишає сумніву про 
неможливість визначення універсальних напрямів 
стратегічного планування розвитку промисловості 
для всіх індустріальних міст сходу. Бойові дії та їх 
наслідки значно ускладнили або зовсім поставили 
під загрозу тренд промислового розвитку багатьох 
міст Донецької та Луганської областей. Необхід-
ним є розробка напрямів з відновлення інфраструк-
тури та відбудови виробничої сфери та визначення 
стратегічних пріоритетів розвитку промисловості з 
їх урахуванням.  
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Солдак М. О. Пріоритетні напрями стратегічно-

го планування розвитку промисловості міста  
Визначено пріоритетні напрями стратегічного пла-

нування розвитку промисловості міста. Обґрунтовано 
необхідність корегування стратегічних пріоритетів роз-
витку промисловості з урахуванням заходів з подолання 
наслідків проведення бойових дій на території індустріа-
льних міст.  
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планування. 

 
Солдак М. А. Приоритетные направления стра-

тегического планирования развития промышленно-
сти города 

Определены приоритетные направления стратеги-
ческого планирования развития промышленности горо-
да. Обоснована необходимость корректировки стратеги-
ческих приоритетов развития промышленности с учетом 
мер по преодолению последствий проведения боевых 
действий на территории индустриальных городов. 
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planning of city industrial development 
Article dials with a definition of promising directions 

the strategic planning of city industrial development. The 
necessity of correcting the strategic priority industrial devel-
opment with allowances made for negotiation effects of hos-
tilities measure on industrial city territory is proved. 
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

у 2011-2012 роках 
 
Перспективним напрямком в створенні конку-

рентно - ринкового середовища, що сприяє форму-
ванню змішаної економіки в Україні, є розвиток 
малого підприємництва. Головним компонентом  
такої економічної системи є існування та взаємодія 
багатьох підприємств різних розмірів (великих, 
середніх та малих) при оптимальному їх співвід-
ношенні. Найбільш динамічним елементом в стру-
ктурі народного господарства є мале підприємниц-
тво. 

В умовах формування змішаної економіки ри-
нкового типу, інституціональних змін в економіці 
України, радикальних змін в відношеннях власнос-
ті проблема становлення та розвитку малого підп-
риємництва набуває важливого значення [1, с. 5]. 

Досить повільні темпи і суперечливість  про-
сування  України шляхом ринкових перетворень в 
значній мірі обумовлені саме недооцінкою ролі та 
значення малого підприємництва як головного 
елемента змішаної економіки і саме це підсилює  
актуальність дослідження проблем становлення та 
розвитку малого підприємництва.   

Означеним проблемам  досить багато уваги 
приділяли видатні спеціалісти України: В.І. Ляше-
нко [1], Л.І. Вороніна і М.Ю. Ануфрієв [2], О.Г. 
Кошелєва [3], А.В. Кучеров [4], З.С. Варналій [5], 
Г.Ф. Толмачова [6], Н.О. Юріна [7] та інші. Розгля-
далися обмежений перелік питань кожним, а в су-
купності стану розвитку в динаміці увага майже не 
придавалася, що пояснюється частою зміною мето-
дичними аспектами обліку в статистиці. 

Основна мета статті – аналіз основних показ-
ників, що характеризують особливості розвитку 
підприємств малого бізнесу Донецького регіону  за 
період 2011-2012 рр. 

В процесі аналізу використані дані по малих 
підприємствах з урахуванням мікропідприємств, 
які за даними Реєстру статистичних одиниць ви-
значені економічно активними (мають найманих 
працівників та/або здійснюють реалізацію продук-
ції, робіт, послуг), за винятком фермерських госпо-
дарств з кількістю зайнятих до 50 осіб, банків та 
бюджетних установ (табл. 1). 

Мале підприємництво Донецької області за кі-
лькістю підприємств  та кількістю зайнятих  займає 
друге місце в Україні після міста Києва, а  за обся-

гом реалізованої продукції, виконаних робіт та на-
даних послуг – третє місце після Києва та Дніпро-
петровська.   

 
Таблиця 1 

Основні показники розвитку малих підприємств 
(з урахуванням мікропідприємств) 

Донецької області [8-10] 
 2010 2011 2012 

  
Кількість малих підпри-
ємств, одиниць 25642 27122 26170 
у тому числі
мікропідприємств,  
одиниць 21419 22831 21948 
Кількість малих підпри-
ємств у розрахунку на 10 
тис. осіб наявного насе-
лення, одиниць 58 61 60 
Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 160,2 151,3 160,9 
Кількість найманих 
працівників, тис. осіб 156,4 149,3 154,0 
Витрати на персонал, млн 
грн  2893,8 3821,8 4810,9 
Обсяг реалізованої проду-
кції (товарів, послуг), млн 
грн 48019,8 48061,3 55044,9 
Прибуток до оподаткуван-
ня, млн грн  1578,5 2378,0 2436,7 
Збиток до оподаткування, 
млн грн  2449,3 1952,5 2975,6 
Фінансовий результат 
до оподаткування, млн грн –870,8 425,5 –538,9 

 
У 2012 р. кількість малих підприємств, які за 

даними Реєстру статистичних одиниць визначені 
економічно активними, у розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення склала 60 одиниць. Цей показ-
ник  на 2 одиниці більше (58) ніж в 2010 році і на  
1 одиницю (61) менше ніж в 2011 р. 

Кількість малих підприємств в 2010 р. стано-
вила 25642 одиниць, в 2011 – 27122, що на 1480 
одиниць (5,8%) більше 2010 р., а в 2012 р. зменши-
лося на 952 одиниці (3,5%) порівняно з 2011 р. 

В практиці функціонування можливостей  
створення, функціонування та розвитку малих під-
приємств за містами та районами області показник 
розподіляється нерівномірно. Найвище його зна-
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чення спостерігалося в місті Донецьку (134 одини-
ці), а найнижче – у місті Дзержинську (9 одиниць). 

Розміщення малих підприємств по території 
області має ознаки диспропорціональності. Майже 
половина малих підприємств зосереджена в Доне-
цьку (47,3%), чверть – у чотирьох великих містах 
області: 10,6% – у Маріуполі, 6,3% – Макіївці, 
4,2% – Краматорську, 4% – Горлівці [5, с. 4]. 

Динамічність та мобільність є характерними 
ознаками підприємств малого бізнесу і вони здійс-
нюють свою діяльність у різних сферах економіки, 
швидко реагують за зміни попиту споживачів.  

Аналогічно в 2011 р. у структурі малого під- 
приємництва за видами економічної діяльності 
превалюють сфери діяльності невиробничого хара-
ктеру, особливо ті, що мають відносно швидкий 
оборот коштів. Кількість підприємств малого біз-
несу, які займалися торгівлею (включаючи ремонт 
автомобілей, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку) хоча й зменшується кожний рік на 
незначні суми, але продовжує займати найбільшу 
частку в загальній кількості малих підприємств 
області (34,8% – 2011 р.; 33,8% – 2012 р.).    

Операціями з нерухомим майном, орендою, 
інжинірингом та наданням послуг підприємствам 
займалися 10,3% підприємств (в 2011 р. – 22,8%).  

Протягом року питома вага промислових під-
приємств у структурі малого бізнесу зменшилася 
порівняно з 2011 р. та склала 10,7% .  

Частка підприємств, які займалися будівницт-
вом, зросла на 0,3% порівняно з 2011 р. та склала 
10,4%. 

Послуги в сфері транспорту та зв’язку надава-
ли 992 (3,8%), в 2011 р. таких підприємств було 
4,9%. 

Підприємства професійної, наукової та техніч-
ної діяльності  становлять 2095 одиниць (8%).  

Сприяючи вирішенню проблем зайнятості на-
селення підприємства малого бізнесу в 2012 р.  
збільшили кількість працюючих. Кількість зайня-
тих працівників (включаючи штатних, позаштатних 
працівників та власників, засновників підприємства 
та членів їх сімей) на малих підприємствах збіль-
шилася  на 6,3% та склала 160862 особи. Кількість 
найманих (включаючи штатних та позаштатних) 
працівників порівняно з 2011 р. збільшилася на 
4747 осіб і склала 154009, або 17,2% від загальної 
кількості працюючих на підприємствах (великих, 
середніх та малих підприємствах – суб’єктах підп-
риємницької діяльності) області. 

По територіях кількість найманих у малому  
бізнесі 47,0% працювали на підприємствах міста 
Донецька. Майже чверть – на малих підприємствах 
чотирьох великих промислових міст області:  
10,0% – Маріуполя, 5,9% – Макіївки, 4,0% – Гор- 
лівки та 4,1% – Краматорська. В 2012 р. незначне 
збільшення  підприємств в Донецькі (2011 р. – 
45,9%), без зміни – в Макіївці та Краматорські та 
зменшення в Маріуполі (10,3% в 2011 р.) і Горлівці 
(4,6% в 2011 р).   

Найбільша кількість підприємств в 2012 р. 
припадала на торгівлю. Тому і питома вага зайня-
тих у цій сфері в загальній кількості працюючих на 
малих підприємствах цього виду діяльності досить 
висока (26,2%).  

Доля працівників, які займалися операціями з 
нерухомим майном, орендою та послугами підпри-
ємствам, становить в 2012 р. 8,6%., а в 2011 стано-
вила – 22,1%. 

На підприємствах промислових видів діяльно-
сті працювало 15,9% загальної кількості найманих 
у малому бізнесі (24557 осіб), у будівництві – 
11,3% (17421 особа), у сільському господарстві – 
6,6% (10206 осіб). Змінилися показники в будівни-
цтві  (10,5% в 2011 р.), а в промисловості та сільсь-
кому господарстві – залишилися без зміни.   

Значна частка зайнятого населення (113911 
осіб – 74,0%) розподіляється між малими підпри-
ємствами шести міст області: Донецьк (72345 
осіб – 47,0%), Горлівка (6128 осіб – 4,0%), Крама-
торськ (6300 осіб – 4,1%), Макіївка (9084 особи – 
5,9%) Маріуполь (15459 осіб – 10,0%) та 
Слов’янськ (4595 осіб – 2,9%). 

Витрати на персонал підприємств є найбіль-
шими в перерахованих містах і дохід зайнятих в 
цих містах – значно вищий: Донецьк – 2465,8 млн 
грн, Горлівка – 183,6, Краматорськ – 180,1, Макіїв-
ка – 269,6, Маріуполь – 459,8 та Слов’янськ –  
133,5 млн грн.   

За підсумками 2012 р. підприємствами малого 
бізнесу було реалізовано продукції, виконано робіт 
і надано послуг на суму 55044,9 млн грн, що на 
15082,6 млн грн або на 27,4% більше, ніж у попе-
редньому році (48061,3 млн грн в 2011 р.).  

В обсязі реалізації малих підприємств за 
2012 р. найбільшу вагому частку склала торгівля, 
ремонт автомобілів, побутових виробів та предме-
тів особистого  вжитку – 32048,1 млн грн  (58,2% – 
2012 р. та 61,6% – 2011 р.). Продукція промислово-
сті становить 6517,8 млн грн (11,8% в 2012 р. і 12% 
в 2011 р.), а послуги підприємств, які займалися  
операціями з нерухомим майном, орендою, інжині-
рингом  та надання послуг підприємцям, – 1837,7 
млн грн (3,3% в 2012 р. і 9% в 2011 р.) і виконані 
роботи в будівництві 5633,7 млн грн (10,2% в  
2012 р. і 7.6% 2011 р.).     

Основна частка  обсягу реалізації (81,1%) при-
падала на п’ять великих міст області: 62,8% – на 
підприємства Донецька, 7,5% – Маріуполя, 5,8% – 
Макіївки, 2,7% – Горлівки і  2,3% – Словянська. В 
2011 р. цей показник був майже незмінним:  основ-
на частка обсягу реалізації (80,7%) припадала на 
п’ять великих міст області:  61,3% – на підприємст-
ва Донецька, 8,1% – Маріуполя, 5,8% – Макіївки, 
3,4% – Горлівки і 2,1% – Словянська.  

Особливості промислових видів виробництва 
характеризуються обсягами виробництва, їх зрос-
танням в останні роки. 

За 2011 р. суб’єктами малого підприємництва 
області був отриманий позитивний фінансовий ре-
зультат  до оподаткування в сумі 425,5 млн грн. За 
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2012 р. цією категорією підприємств  одержано 
від’ємний фінансовий результат до оподаткування 
в сумі 538,9 млн грн.  

Позитивний фінансовий результат в 2011 р. 
був сформований за рахунок перевищення суми 
прибутку, який одержали 69,6% малих підприємств 
над сумою збитку, який одержали 30,4% малих під-
приємств. Навпаки, у 2012 р 68,8% малих підпри-
ємств отримали прибуток в сумі 2436,7 млн грн, а 
31,2% малих підприємств одержали збиток в сумі 
2975,6 млн грн. Фінансовий результат до оподатку-
вання склав –538,9 млн грн. 

Малі підприємства промислових видів діяль-
ності також в 2012 р. мали від’ємний результат: 
66,1% від загальності кількості підприємств мали 
прибуток 268,1 млн грн, а 33,9% – одержали збиток 
в сумі 739,0 млн грн.    

Найбільшу збитковість в 2012 р. мали крім 
промислових мали підприємства оптової та роздрі-
бної торгівлі(909,9 млн грн), фінансової та страхо-
вої діяльності(171,3 млн грн)  та операцій з неру-
хомим майном (458,3 млн грн).  

Існує достатньо багато негативних факторів, 
які гальмують розвиток сфери малого підприємни-
цтва. Для того, щоб малий бізнес спроміг у повно-
му обсязі реалізувати всі свої переваги, необхідна 
суттєва підтримка з боку держави [8]. Слід розроб-
ляти дієві програми, надавати потрібні кошти, про-
водити системний контроль проведення виконання 
прийнятих засобів. 
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Авторами проведено дослідження особливостей ро-
звитку малих підприємств в 2011-2012 роках. Проаналі-
зовано основні показники, що описують діяльність підп-
риємств малого бізнесу в 2011-2012 роках. Одержано 
результатні аналітичні показники свідчать про неналеж-
ний стан підтримки діяльності цього сектору економіки 
органами управління. 

Надано деякі рекомендації по ефективному управ-
лінню підприємств цього сектору економіки. 

Ключові слова: підприємництво, кількість підпри-
ємств регіону, чисельність зайнятих, кількість найманих 
працівників, обсяг реалізації продукції.     

 
Благодарный А. И., Юрина Н. А., Скобцова Г. В. 

Малое предпринимательство Донецкой области в 
2011-2012 годах 

Авторами проведены исследования особенностей 
развития малых предприятий в 2011- 2012 годах. Про-
анализированы основные показатели, которые описыва-
ют деятельность предприятий малого бизнеса в 2011-
2012 годах. Полученные результатные аналитические 
показатели свидетельствуют о ненадлежащем состоянии 
поддержки деятельности этого сектора экономики орга-
нами управления. 

Предоставлены некоторые рекомендации по эффек-
тивному управлению предприятий этого сектора эконо-
мики. 

Ключевые слова: предпринимательство, количество 
предприятий региона, численность занятых, количество 
нанимаемых работников, объем реализации продукции.     

 
Blagodarnyi A. I., Yurina N. A., Skobtsova A. V. 

Small business Donetsk region in 2011-2012 
The authors conducted a study of peculiarities of de-

velopment of small enterprises in 2011-2012 years. Analyzed 
the main indicators describing the activities of small busi-
nesses in 2011-2012. The obtained effective analytical fig-
ures indicate inadequate state support the activities of this 
sector of the economy by the government. 

There are recommendations for the effective manage-
ment of enterprises in this sector of the economy. 

Keywords: entrepreneurship, number of enterprises, 
number of employees, number of employees, sales volume. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМКЕ1 
 
В настоящее время в развитых странах кла-

стерный подход рассматривается в качестве одного 
из самых эффективных путей развития регионов и 
национальной экономики в целом. Здесь кластер-
ная стратегия является одним из самых востребо-
ванных инструментов государственной политики 
повышения конкурентоспособности. Вместе с тем, 
в Российской Федерации кластерный подход пока 
еще не используется должным образом. Поэтому 
необходимо разработать принципы и методы по 
внедрению данного подхода в развитии российской 
экономики как в целом, так и в ее отдельных реги-
онах.1  

Термин «кластер» стал особенно популярен  
еще в конце 70-х годов XX века. Отцом кластерно-
го подхода принято считать Майкла Портера, про-
фессора Гарвардского Университета США.  Он 
считает, что наиболее конкурентоспособные отрас-
ли развиваются по принципу кластеров, а поддерж-
ка создания таких структур повышает конкуренто-
способность большей части компаний в кластерах 
и национальной экономики в целом. Проанализи-
ровав конкурентные возможности более 100 отрас-
лей в 10 странах, М.Портер пришел к выводу, что 
наиболее конкурентоспособные транснациональ-
ные компании обычно не разбросаны бессистемно  
по разным странам, а имеют тенденцию концен-
трироваться в одной стране, а иногда даже в одном 
регионе этой страны. Объясняется это тем обстоя-
тельством, что одна или несколько фирм, достигая 
высокого уровня конкурентоспособности на миро-
вом рынке, распространяют свое положительное 
влияние  на ближайших поставщиков, потребите-
лей и конкурентов.  Успехи же окружения, в свою 
очередь, оказывают влияние на дальнейший рост 
конкурентоспособности данных компаний. В ре-
зультате такого взаимовыгодного сотрудничества и 
формируются кластеры – сообщества фирм, тесно 

                                                        
1 Исследование поддержано грантом РФФИ. Про-

ект № 12-06-31155. 

связанных отраслей, взаимно способствующих ро-
сту конкурентоспособности друг друга. 

Под кластером следует понимать группу гео-
графически соседствующих взаимосвязанных ком-
паний – поставщиков, производителей, посредни-
ков и связанных с ними  организаций (образова-
тельные заведения, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские учреждения, органы гос-
ударственного управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга.  Таким образом, 
под кластером понимается сеть независимых про-
изводственных и сервисных фирм, включая их по-
ставщиков, создателей технологий и инжиниринго-
вых компаний, связующих рыночных институтов 
(брокеры, дилеры, консультанты) и потребителей, 
взаимодействующих друг с другом в рамках еди-
ной цепочки создания стоимости. Таким образом, 
главной особенностью кластера является его инно-
вационная ориентированность. По смыслу кластер 
близок термину «территориально-производствен-
ный комплекс», который предложил экономико-
географ Н.Н. Колосовский еще в условиях плано-
вой экономики СССР.  

Обычно выделяют три вида кластеров: 1) ре-
гиональные (регионально-ограниченные объедине-
ния вокруг научного или промышленного центра); 
2) вертикальные (объединения внутри одного про-
изводственного процесса, например, цепочка «по-
ставщик – производитель – сбытовик - клиент»);  
3) горизонтальные (объединение различных отрас-
лей промышленности в один мегакластер, напри-
мер, «химический кластер» или на еще более высо-
ком уровне агрегации – «агропромышленный кла-
стер»). Таким образом  главным признаком класте-
ров, несмотря на возможные различия между ними, 
является объединение нескольких отдельных эле-
ментов в единое целое для реализации поставлен-
ных задач, достижения совместной цели, а также 
решения общих проблем. Одним из главных отли-
чий и одновременно преимуществ кластеров над 

Міжнародна та регіональна економіка 
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другими примерами интеграции можно считать 
эффективное объединение в границах кластера  
процессов сотрудничества и конкуренции, что дает 
возможность выводить всех участников такого ро-
да объединения на качественно новый уровень раз-
вития. Кластер оперяется на интеграцию, при кото-
рой происходит перераспределение ресурсов меж-
ду предприятиями, которые взаимодействуют та-
ким образом, что бы их деятельность была взаимо-
выгодной. При этом имеется в виду не только про-
странственная, но и технологическая близость. 
Иначе говоря, кластеры можно считать одной из 
наиболее эффективных интегрированных интегра-
ционных структур.   

Таким образом, кластеры направлены на до-
стижение следующих целей: 

- повышение конкурентоспособности участни-
ков кластера за счет внедрения новых технологий; 

- консолидированное лоббирование интересов 
участников кластера в различных органах власти; 

- обеспечение занятости в условиях реформи-
рования крупных предприятий; 

- снижение затрат и повышение эффективно-
сти соответствующих наукоемких услуг за счет 
использования синергетического эффекта и унифи-
кации подходов в логистике, инжиниринге, инфор-
мационных технологиях и т.д. 

Кластерный подход успешно используется в 
экономике США (достаточно привести в качестве 
примера феномен Силиконовый долины), в Герма-
нии работают 3 из 7 лучших мировых кластеров 
высоких технологий, расположенных на террито-
рии Мюнхена, Гамбурга и Дрездена. В Финляндии 
исключительно развит кластер, связанный с произ-
водством продукции деревопереработки и экспорта 
качественной бумаги, здесь также очень развит 
кластер, в котором производятся оборудование для 
мобильной связи и мобильные телефоны. В по-
следнее время в ряде стран СНГ также получает 
интенсивное развитие использование кластерного 
подхода. Так, в Украине в Хмельницкой области 
разработана программа возрождения отечествен-
ных предприятий строительной, швейной, пищевой 
отраслей на основе целесообразности создания 
кластерных объединений. В Крыму есть условия 
для объединения в кластеры предприятий отраслей 
садоводства, растениеводства, изготовления и до-
бычи морепродуктов, морского судостроения и ту-
ристической индустрии. Очевидно, что большие 
перспективы реализации кластерной политики 
имеются и в российской экономике.   

Идентификация потенциальных кластеров в 
регионе является важным этапом проведения кла-
стерной политики. Основная проблема ее проведе-
ния, на наш взгляд, кроется в том, что ее цели мож-
но понимать двояко. Действительно, необходимо 

различать кластеры, возникающие самостоятельно 
(как эмпирический феномен), и кластеры, которые 
образуются вследствие проводимой политики и 
инициатив, направленных на их создание и даль-
нейшее развитие. Первый тип кластеров – актив-
ные кластеры – статистически отражаются как рост 
концентрации и специализации в рамках конкрет-
ного сектора. Вторая группа кластеров является 
выражением целенаправленной стратегии, резуль-
татом определенных политических приоритетов и 
финансирования с целью стимулирования регио-
нального развития, инноваций и т.д. [2-3; 5-6], 

На сегодняшний день крупные международ-
ные организации, такие как Всемирный банк и Ор-
ганизация экономического сотрудничества и разви-
тия, сосредоточили свое внимание на кластериза-
ции, в частности, на разработке инновационных 
систем, в результате чего новые идеи могут рас-
пространяться посредством фирм в развивающихся 
регионах путем экстенсивного расширения комму-
никаций, а также повышения уровня развития со-
циальной инфраструктуры. Наиболее известные 
примеры включают Кремневую долину, Бостон-
ский маршрут 128, Исследовательский треугольник 
Северной Каролины, графство Боулдер и итальян-
скую Эмилию-Романию [9]. 

Еще одним известным проектом является Ев-
ропейская кластерная обсерватория (European Clus-
ter Observatory), реализуемая Центром по стратегии 
и конкуренции в Стокгольмской Школе Экономики 
(Centre for Strategy and Competition at the Stockholm 
School of Economics). Проект имеет две цели: отоб-
ражение кластера и подготовку кадров, направлен 
на отслеживание региональной концентрации насе-
ления, занятого в определенных кластерах [8]. 

Принимая во внимание тот факт, что искус-
ственное создание регионального кластера является 
долгим и ресурсоемким процессом, важным этапом 
становится идентификация тех видов деятельности 
в регионе, на базе которых формирование кластера 
будет эффективным. Для этой цели мы предлагаем 
адаптировать методику М.Портера . Предлагаемая 
методика позволит выявить те виды экономической 
деятельности, в которых регион имеет наибольшие 
конкурентные преимущества. 

Определим основные отличия предлагаемой 
нами методики от известных аналогов (табл. 1). 
Как мы уже отмечали, в основе разработанной 
нами методики лежит метод идентификации и 
оценки потенциальных кластеров М. Портера [10], 
которая использовалась для выявления кластеров в 
регионах США в 1990 году. В 1997 году данный 
метод модифицировали для возможности исполь-
зования при идентификации кластеров в Канаде 
[11].  
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Таблица 1 
Сравнение авторской методики идентификации потенциальных  

региональных кластеров с методикой М. Портера и канадской методикой 
Характеристика Авторская методика Методика М. Портера Канадская методика 
Географический 
уровень 

83 региона РФ 51 штат 
140 городских районов и 
агломераций 

Год исследова-
ния 

2011 1990 1997 

Виды деятельно-
сти 

222 подкласса (до трех знаков 
по классификации ОКВЭД) 

879 вида (до четырех знаков 
по Стандартной классифи-
кации промышленности си-
стемы) 

300 видов (до четырех 
знаков по Североамери-
канской системе отрас-
левой классификации)  

Определение 
кластеров 

Отрасли разделяются на ос-
нове коэффициента локализа-
ции (больше 1) на имеющие 
тенденцию к географической 
концентрации и располагаю-
щиеся повсеместно. 
При проведении анализа по 
конкретному региону выби-
раются только те виды дея-
тельности, коэффициент ло-
кализации которых в данном 
регионе выше 1. На основе 
попарного сопоставления ви-
дов деятельности по всем ре-
гионам из выборки удаляются 
нелокализующиеся в одном 
месте виды деятельности. Из 
оставшихся видов деятельно-
сти формируются кластеры, 
которые проверяются по кри-
терию «объема»: численность 
занятых в кластере не должна 
быть ниже 1000 человек. Воз-
можно отнесение одного вида 
деятельности в 2 и более кла-
стера. 

Отрасли разделяются на ос-
нове коэффициента локали-
зации на концентрирующие-
ся географически (208) и 
располагающиеся повсе-
местно (82). 
Географически концентри-
рующиеся отрасли делятся 
на локализующиеся в одном 
месте (167) и нелокализую-
щиеся в одном месте (51). 
На основе попарного сопо-
ставления видов деятельно-
сти выделяются 19 типов 
кластеров. Возможно отне-
сение одного вида деятель-
ности в 2 и более кластера. 
Критерии кластера: заня-
тость свыше 1000 человек, 
коэффициент локализации 
кластера выше 1, коэффици-
ент локализации, как мини-
мум половины видов дея-
тельности, выше 1. 

Отрасли разделяются на 
торгующие (590), ло-
кальные (241) и природ-
но-ресурсные (48) на 
основе концентрации по 
показателю занятости 
Предполагается, что все 
торгующие отрасли 
(590) кластеризуются 
Выявлен  41 тип класте-
ров методом попарного 
сопоставления торгую-
щих отраслей в регионах 
Возможно отнесение 
одного вида деятельно-
сти в 2 и более кластера.  
Сильные кластеры ха-
рактеризуются коэффи-
циентом локализации 
выше 1 (или 0,8 в неко-
торых случаях). 

 
Определим алгоритм авторской методики 

идентификации потенциальных кластеров в реги-
оне (рис. 1). 

В качестве базового показателя для расчета 
коэффициента локализации возьмем среднесписоч-
ную численность работников по полному кругу 
организаций [1]. Год исследования – 2011. Виды 
экономической деятельности представим по клас-
сификатору ОКВЭД [4] по всем 17 разделам. Уро-
вень агрегации видов экономической деятельности 
– подклассы (до трех знаков по классификации 
ОКВЭД) – всего 222 подкласса. 

На первой этапе исследования проведем иден-
тификацию видов экономической деятельности, 
которые имеют тенденцию к концентрации в опре-
деленном месте. Ввиду того, что нам необходимо 
определить долю регионов, коэффициент локали-
зации в которых превышает 1, в общем числе реги-
онов, используем данные по 83 регионам РФ.  

Рассчитаем коэффициенты локализации (по 
численности работников) (1) по 222 видам эконо-
мической деятельности в 83 регионах России.  

 

 

 ,

ig ig

g i

i g

Emp Emp

Emp EmpLQ Emp Emp

Emp Emp

= =  (1) 

где LQ  – коэффициент локализации;  
Emp ig – количество занятых в секторе экономи-

ки i в  регионе g;  
Emp g  – общее количество занятых в  регионе g;  
Emp i – количество занятых в секторе экономики 

i;  
Emp – общее количество занятых в стране. 
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Рис. 1. Алгоритм идентификации потенциальных кластеров в регионе 

 
Тенденция к концентрации имеет место в том 

случае, когда доля регионов с коэффициентом ло-
кализации больше 1 не превышает  40% от общего 
числа. 

Из 222 проанализированных видов деятельно-
сти не имеют тенденцию к концентрации только 
40. Важно отметить, что на базе данных видов эко-
номической деятельности создание кластеров в 
регионах осуществляться не может. К их числу, 
например, относится животноводство, производ-
ство молочных, прочих пищевых продуктов, лесо-
водство и предоставление услуг в области растени-
еводства, декоративного садоводства и животно-
водства. В промышленности не имеют тенденции к 
концентрации такие виды экономической деятель-
ности, как производство изделий из бетона, гипса и 

цемента, резка, обработка и отделка камня, произ-
водство прочей неметаллической продукции, кир-
пича, черепицы и изделий из обожженной глины. 
Здесь мы должны обратить внимание на то, что ряд 
регионов Центрального Черноземья в качестве 
приоритетных направлений заявили создание и 
развитие строительных кластеров. Ввиду того, что 
многие виды производств материалов для строи-
тельства не имеют тенденцию к концентрации, в 
региональных строительных кластерах эти произ-
водства могут выполнять только второстепенные 
функции.  

Не имеют тенденции к концентрации произ-
водство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии) и электроэнергии, сбор, 
очистка и распределение воды. В сфере розничной 



К. В. Павлов, С.Н. Растворцева, Н. А. Череповская 

 37 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

торговли – торговля моторным топливом, пищевы-
ми продуктами, фармацевтическими, медицински-
ми, косметическими и парфюмерными товарами. 
Наибольшее число видов деятельности, не имею-
щих тенденции к географической концентрации, 
наблюдается в сфере услуг. Полный перечень 
представлен в приложении.  

Таким образом, остальные 182 вида экономи-
ческой деятельности имеют тенденцию к географи-
ческой концентрации.[7] Второй этап идентифика-
ции потенциальных региональных кластеров под-
разумевает разделение 182 подклассов на две груп-
пы: совместно располагающиеся географически и 

не располагающиеся географически совместно. Для 
упрощения проведения второго этапа нами были 
выделены те виды деятельности, которые имеют 
место в регионах Центрального Черноземья. Из 182 
видов экономической деятельности, имеющих тен-
денцию к географической концентрации, в регио-
нах Центрального Черноземья расположены 151. 
При этом только 104 подклассы имеют коэффици-
ент локализации выше 1 в той или иной области 
экономического района.  

Рассмотрим наиболее значимые показатели 
локализации по видам деятельности (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Наиболее значимые виды деятельности регионов Центрального Черноземья по показателю 
коэффициента локализации в 2011 году, коэф. 

Условные обозначения: 
 
a. Добыча  и обогащение железных руд 
b. Производство химических источников тока (акку-

муляторов, первичных  элементов и батарей из них) 
c. Производство искусственных и синтетических во-

локон 
d. Производство растительных и животных масел и 

жиров 
e. Производство красок и лаков 
f. Производство бытовых приборов, не включенных в 

другие группировки 
g. Разработка каменных карьеров 
h. Производство чугуна, ферросплавов, стали, горяче-

катаного проката и холоднокатаного листового (плоского) 
проката; чугунных и стальных труб; прочей продукции из 
черных металлов, не включенной в другие группировки 

i. Растениеводство 
j. Производство отделочных работ 
k. Производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалов и  крахмалопродуктов 
l. Дубление и отделка кожи 

m. Производство резиновых изделий  
n. Производство готовых кормов для животных 
o. Аренда строительных машин и оборудования с 

оператором 
p. Производство музыкальных инструментов 
q. Производство машин и оборудования для сельско-

го и лесного хозяйства 
r. Производство спортивных товаров 
s. Производство строительных металлических кон-

струкций и изделий 
t. Производство аппаратуры для приема, записи и 

воспроизведения звука и  изображения 
u. Производство  табачных изделий 
v. Производство цемента, извести и гипса 
w. Производство паровых котлов, кроме котлов цен-

трального отопления;  производство ядерных реакторов 
x. Производство трикотажных изделий 
y. Производство электро- и радиоэлементов, электро-

вакуумных приборов, телевизионной и радиопередающей 
аппаратуры, аппаратуры электросвязи 

z. Производство изделий из бумаги и картона 
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На рисунке показано, что в совокупности по 
регионам Центрального Черноземья наиболее зна-
чимым видом экономической деятельности являет-
ся добыча и обогащение железных руд. В Белго-
родской области коэффициент локализации в дан-
ном подклассе составлял 28,41, в Курской области 
– 10,89. Высокие коэффициенты локализации так-
же имеют место в производстве химических источ-
ников тока (в Курской области – 12,87; в Липецкой 
– 15,96), искусственных и синтетических волокон 
(в Курской области – 24,48), растительных и жи-
вотных масел и жиров (в Белгородской области – 
7,4; в Воронежской – 7,38; в Тамбовской – 3,11).  

При проведении анализа в разрезе областей 
Центрального Черноземья можно увидеть, что вы-
сокие коэффициенты локализации в Белгородской 
области также имеют место в производстве паро-

вых котлов (7,03) и готовых кормов для животных 
(6,83); в Воронежской области – в производстве 
музыкальных инструментов (8,59), аппаратуры для 
приема, записи и воспроизведении звука и изобра-
жения (7,76), станков (3,48); в Курской области – в 
производстве искусственных и синтетических во-
локон (24,48), спортивных товаров (7,99), резино-
вых изделий (6,1); в Липецкой области – в произ-
водстве бытовых приборов (13,53), чугуна, ферро-
сплавов, стали, горячекатаного проката и холодно-
катаного листового (плоского) проката, чугунных и 
стальных труб (11,4), табачных изделий (5,56); в 
Тамбовской области – в производстве красок и ла-
ков (10,7), дублении и отделки кожи (5,71). 

Рассмотрим более подробно виды деятельно-
сти, коэффициент локализации которых в Белго-
родской области превышает 1 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Виды экономической деятельности с высоким уровнем географической концентрации  
для Белгородской области в регионах Центрального Черноземья в 2011 году 

№ 
п/п 

Вид деятельности 

Регион 

Б
ел
го
ро
дс
ка
я 

В
ор
он
еж

ск
ая

 

К
ур
ск
ая

 

Л
ип
ец
ка
я 

Т
ам
бо
вс
ка
я 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Растениеводство 1,92 3,03 2,71 2,38 3,25 
2. Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство) 
1,43 1,61 + 1,27 1,75 

3. Рыбоводство 2,21 1,19 0,97 1,35 + 
4. Добыча  и обогащение железных руд 28,41  10,89   
5. Добыча гравия, песка и глины 1,30 + + + + 
6. Разработка каменных карьеров 1,46 5,52 + 7,28 + 
7. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 2,42 + + 1,92 1,94 
8. Производство готовых кормов для животных 6,83 + 1,95 + + 
9. Производство мяса и мясопродуктов 4,27 1,14 + + + 

10. Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахма-
лов и  крахмалопродуктов 

1,18 2,37 2,46 1,59 2,45 

11. Производство растительных и животных масел и жиров 7,40 7,38 + + 3,11 
12. Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других 

материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи 
1,95 + + + + 

13. Производство изделий из бумаги и картона 1,40 + 3,29 1,81 + 
14. Производство красок и лаков 4,47 1,57  + 10,7 
15. Производство пластмассовых изделий 1,05 + + 1,38 + 
16. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 2,91 + + + 2,07 
17. Производство цемента, извести и гипса 4,80 + + 2,44 + 
18. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка  метал-

лических изделий с использованием основных технологических процессов 
машиностроения 

2,00 + 3,06 + + 

19. Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов централь-
ного  отопления 

3,25 +   2,03 

20. Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; 
производство ядерных реакторов 

7,03 +  + + 

21. Производство прочих готовых металлических изделий 1,16 + + + + 
22. Производство строительных металлических конструкций и изделий 2,36 2,08 + 2,06 1,36 
23. Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и хо-

лоднокатаного листового (плоского) проката; чугунных и стальных труб; 
прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группи-
ровки 

2,76   11,4  
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 1,96 2,90 + 1,69 1,92 
25. Производство прочего оборудования общего назначения 1,46 + + + 1,22 
26. Производство прочих машин и оборудования специального назначения 1,05 1,08 + + + 
27. Производство прочего электрооборудования 3,67 + + + + 
28. Обработка металлических отходов и лома 1,98 1,07 1,25 + + 
29. Аренда строительных машин и оборудования с оператором 1,80 + 3,63 3,17 + 
30. Производство отделочных работ 1,96 2,32 4,07 + 2,84 
31. Строительство зданий и сооружений 1,21 + + 1,29 + 
32. Оптовая торговля  машинами и оборудованием 1,05 2,28 + + + 
33. Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продукта-

ми,  отходами и ломом 
1,01 1,75 + + + 

34. Аренда прочих машин и оборудования 2,37 + + 1,2 + 
35. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;  консульти-

рование по вопросам коммерческой деятельности и управления  предприя-
тием 

1,13 + + + 1,09 

36. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов 1,4 + 1,91 1,16 + 
 
Таким образом, мы видим, что в Белгородской 

области на сегодняшний день осуществляются 36 
видов экономической деятельности, на базе кото-
рых возможно формирование кластеров. Опреде-
лим, насколько часто эти виды деятельности лока-
лизуются вместе, и могут ли они быть логически 
связанными друг с другом. Построим для этого 
матрицу парного сравнения коэффициентов лока-
лизации 36х36 (см. табл. 3). Нам необходимо опре-
делить, как часто пара отраслей с коэффициентом 
локализации (по показателю занятости) больше 0,8 
находится в одном и том же регионе. Важно отме-
тить, что на данном этапе исследования в качестве 
критического значения коэффициента локализации 
принимается не 1, а 0,8 [10-11]. Если анализ пока-
зывает, что по какой-то промышленной группе про-
изводство было совмещено, по крайней мере, 50% 
раз, то его можно отнести к числу производств, 
совместно располагающихся географически.  

Анализ 36 видов экономической деятельности, 
отобранных нами по Белгородской области, пока-
зал, что только два вида экономической деятельно-
сти не совмещаются в регионе: производство чемо-
данов, сумок и аналогичных изделий из кожи и 
других материалов, производство шорно-седель-
ных и других изделий из кожи, оптовая торговля 
машинами и оборудованием. Следовательно, дан-
ные виды деятельности можно исключить из даль-
нейшего анализа.  

На этом этапе мы можем разделить все виды 
экономической деятельности на группы, которые и 
будут представлять собой потенциальные класте-
ры. При этом, возможно, что какой-то вид деятель-
ности будет принадлежать к более, чем одному 
кластеру. 

По результатам анализа совместимости видов 
экономической деятельности и, исходя из логиче-
ских соображений, нами были выделены пять дей-
ствующих кластеров в Белгородской области: аг-
ропромышленный, добывающей промышленности, 
металлургической промышленности, производства 

машин и оборудования и строительный кластеры. 
Последним, третьим, этапом является проверка 
кластера по критерию «объема»: численность заня-
тых в кластере не должна быть меньше 1000 чело-
век. Рассмотрим численность занятых по выявлен-
ным кластерам Белгородской области (табл. 4). 

Мы видим, что по всем пяти кластерам Белго-
родской области выполняется критерий «объема»: 
численность работников превышает 1000 человек. 
Наиболее крупным является строительный кластер. 
В него входят девять основных видов деятельности 
и занято от 38076 человек (в 2010 г.) до 43262 че-
ловек (в 2011 г.). В 2011 году в строительном кла-
стере было занято 8,56 % от общей численности 
работников Белгородской области. Важно отме-
тить, что строительный кластер сильно зависит от 
эффективности деятельности других производств 
региона. Так, в 2010 году, когда в Белгородской 
области наиболее ощутимо проявились послед-
ствия мирового финансового кризиса, произошло 
сокращение численности занятых в кластере на 
7,7% по сравнению с 2009 годом.  

Второй по численности занятых – агропро-
мышленный кластер, включающий восемь видов 
экономической деятельности. В 2011 году его доля 
в общей численности работников области состав-
ляла 7,22%. Следующий по объему кластер – кла-
стер металлургической промышленности. В него 
входят семь основных видов экономической дея-
тельности, занято 4,45% работников Белгородской 
области.  

В кластер добывающей промышленности ре-
гиона входят всего три вида экономической дея-
тельности: добыча и обогащение железных руд 
(93,3 % от общей численности занятых в кластере), 
добыча гравия, песка и глины и разработка камен-
ных карьеров. Хотим отметить, что этот кластер 
является единственным, численность работников в 
котором не имела тенденции к снижению в 2010 
году.  
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Таблица 4 
Численность занятых в кластерах Белгородской области в 2009-2011 годах 

Кластер Вид экономической деятельности 
Численность, чел. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Агропромышлен-
ный 

Растениеводство 18 785 16 340 16203 
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское  
хозяйство) 

1 484 1 415 1233 

Рыбоводство 397 241 391 
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 645 774 895 
Производство готовых кормов для животных 2 322 2 640 2508 
Производство мяса и мясопродуктов 9 138 9 601 11145 
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
крахмалов и  крахмалопродуктов 

930 897 802 

Производство растительных и животных масел и жиров 3 645 3 373 3278 
Всего в кластере 37346 35281 36455 

Добывающей 
промышленности 

Добыча  и обогащение железных руд 17 551 18 627 19645 
Добыча гравия, песка и глины 625 652 690 
Разработка каменных карьеров 750 789 727 
Всего в кластере 18926 20068 21062 

Металлургической 
промышленности 

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка  
металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов  машиностроения 

2 651 1 908 1959 

Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов цен-
трального  отопления 

513 280 1098 

Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;  
производство ядерных реакторов 

2 284 1 723 3240 

Производство прочих готовых металлических изделий 1 103 962 1089 
Производство строительных металлических конструкций и изделий 4 002 3 068 4152 
Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и 
холоднокатаного листового (плоского) проката; чугунных и стальных 
труб; прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие 
группировки 

10 635 10 835 9979 

Обработка металлических отходов и лома 941 907 988 
Всего в кластере 22129 19683 22505 

По производству 
машин и оборудо-
вания 

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяй-
ства 

1 205 944 1144 

Производство прочего оборудования общего назначения 1 187 1 192 4245 
Производство прочих машин и оборудования специального назначе-
ния 

– – 2811 

Производство прочего электрооборудования 3 138 3 363 3363 
Всего в кластере 5530 5499 11563 

Строительный 

Добыча гравия, песка и глины 625 652 690 
Производство изделий из бумаги и картона 640 622 900 
Производство красок и лаков 1 208 1 131 1110 
Производство цемента, извести и гипса 2 341 2 373 2596 
Производство строительных металлических конструкций и изделий 4 002 3 068 4152 
Аренда строительных машин и оборудования с оператором 383 488 509 
Производство отделочных работ 680 892 1038 
Строительство зданий и сооружений 29 885 27 364 30510 
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 1 486 1 486 1757 
Всего в кластере 41250 38076 43262 

 
Относительно небольшим является кластер по 

производству машин и оборудования – 2,29 % от 
общей численности занятых в регионе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
в кластерах Белгородской области задействовано, 
как минимум, 26,7 % от общей численности заня-
тых в регионе. Хотим отметить, что в состав выде-
ленных кластеров могут входить и другие, вспомо-
гательные, виды экономической деятельности, та-
кие, как логистические структуры, деятельность в 
области права, бухгалтерского учета и аудита, 
услуги образовательных и научных учреждений. В 
таком случае, объем кластеров значительно увели-
чится. 

Мы считаем, что предложенная методика 
идентификации потенциальных кластеров в регио-

нальной экономике позволит более эффективно 
проводить кластерную политику, направленную на 
повышение конкурентоспособности региона в це-
лом. 
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Павлов К. В., Растворцева С. М., Череповсь-

ка Н. А. Теоретико-методичні основи ідентифікації 
потенційних кластерів в регіональній економці  

Розглядається методичний підхід до ідентифікації 
потенційних кластерів в регіональній економіці. У цій 
методиці використовуються елементи методичних під-
ходів до виявлення кластерів М. Портера в американсь-
кій (у 1990 році) і канадській (у 1997 році) економічних 
системах, проте запропонована нами методика по ряду 
компонентів істотно від них відрізняється і тому містить 
елементи наукової новизни. Представлена методика ап-
робована в економіці регіонів Центрального Чорнозем’я 
Росії. Зокрема, для Білгородської області виявлено 36 
видів економічної діяльності, на базі яких можливе фор-
мування кластерів. Визначено п'ять потенційних класте-
рів, в яких задіяно 26,7% від загальної чисельності за-
йнятих в економіці області: агропромисловий, добувної, 

металургійної промисловості, з виробництва машин і 
устаткування і будівельний кластери. Використання за-
пропонованої методики дозволить ефективніше прово-
дити кластерну політику в регіонах. 

Ключові слова: ідентифікація потенційних регіона-
льних кластерів, регіональна економіка, географічна 
концентрація. 

 
Павлов К. В., Растворцева С. Н., Череповс-

кая Н. А. Теоретико-методические основы идентифи-
кации потенциальных кластеров в региональной 
экономке 

Рассматривается методический подход к идентифи-
кации потенциальных кластеров в региональной эконо-
мике. В этой методике используются элементы методи-
ческих подходов к выявлению кластеров М. Портера в 
американской (в 1990 году) и канадской (в 1997 году) 
экономических системах, однако предложенная нами 
методика по ряду компонентов существенно от них от-
личается и поэтому содержит элементы научной новиз-
ны. Представленная методика апробирована в экономике 
регионов Центрального Черноземья России. В частности, 
для Белгородской области выявлены 36 видов экономи-
ческой деятельности, на базе которых возможно форми-
рование кластеров. Определены пять потенциальных 
кластеров, в которых задействовано 26,7% от общей 
численности занятых в экономике области: агропро-
мышленный, добывающей, металлургической промыш-
ленностей, по производству машин и оборудования и 
строительный кластеры. Использование предложенной 
методики позволит более эффективно проводить кла-
стерную политику в регионах. 

Ключевые слова: идентификация потенциальных 
региональных кластеров, региональная экономика, гео-
графическая концентрация. 

 
Pavlov K. V., Rastvortseva S. N., Cherepov-

skaya N. A. Teoretical-methodological basis for identifi-
cation potential clusters in regional economics 

The paper proposes method for identifying potential 
clusters in the regional economy. The method is based on the 
approach to the identification of clusters by M. Porter in U.S. 
(in 1990) and Canada (in 1997) economies. The presented 
method has been tested in the economy of the Central Black 
Soil regions of Russia. In particular, in Belgorod region we 
identified 36 types of economic activity, which could be 
integrated in clusters. It was Identified five potential clusters, 
which involved 26.7% of the total regional employment: 
agriculture, mining, metallurgy, production of machinery and 
equipment and building clusters. Using the proposed method 
will be useful for effective cluster policy in regions. 

Keywords: identification of potential regional clusters, 
regional economics, geographic concentration. 
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СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ  
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Зовнішньоторговельні 

операції України як невід’ємна складова господар-
ської діяльності є найважливішим джерелом одер-
жання прибутку. Вони сприяють зміцненню еконо-
мічної безпеки держави на зовнішньому рівні та є 
інструментом підвищення конкурентоспроможнос-
ті внутрішнього виробництва. Легка промисловість 
забезпечує населення тканинами, нитками, одягом, 
взуттям та іншою продукцією і водночас виробляє 
найбільшу кількість непродовольчих товарів. Збі-
льшення обсягів виробленої промислової продук-
ції, вихід на ринок нових виробників, розвиток ін-
новаційної складової та інші чинники призвели до 
посилення не тільки внутрішньої, а й зовнішньої 
конкуренції. Такий стан зумовлює необхідність 
аналізу стану розвитку зовнішньої торгівлі товара-
ми легкої промисловості між Україною та іншими 
країнами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізування зовнішньої торгівлі товарами легкої 
промисловості представлено у працях таких науко-
вців, як: А. Батурін, Т. Гаврищук, Т. Горянська, 
Т. Кальченко, В. Лисюк, Л. Петрашко, О. Собкевич, 
Т. Циганкова, І. Циналєвська, Ю. Цьомик та ін. [3-
5, 9-11, 14]. Проте в умовах прискорення процесів 
інтернаціоналізації і глобалізації, активного залу-
чення України до зовнішнього торговельного прос-
тору вітчизняні підприємства легкої промисловості 
все ще стикаються із проблемами виходу на зару-
біжні ринки. Водночас вітчизняна економіка зазнає 
значних збитків внаслідок припливу на вітчизня-
ний ринок значних обсягів дешевої і низькоякісної 
імпортної продукції. Тому виникає необхідність 
подальшого дослідження в цьому напрямі з метою 
виявлення чинників, які призводять до погіршення 
стану розвитку зовнішньої торгівлі товарами легкої 
промисловості, та розроблення заходів зростання 
ефективності діяльності промислових підприємств. 

Постановка завдання. Цілями статті є: про-
аналізувати стан розвитку зовнішньої торгівлі то-
варами легкої промисловості України за допомо-
гою показників міжнародної торгівлі; визначити 
рівень збалансованості зовнішньої торгівлі товара-
ми легкої промисловості; виокремити основні при-
чини погіршення стану розвитку зовнішньої тор- 
гівлі товарами легкої промисловості та напрями її 
покращення.  

Виклад основного матеріалу. Легка промис-
ловість є потужним багатогалузевим комплексом, 
який орієнтований на кінцевого споживача. Вона 
має значний вплив на створення ВВП, що передба-
чає важливість стимулювання її розвитку. Збіль-
шення обсягів виробленої галуззю у світовому ма-
сштабі продукції призводить до посилення конку-
ренції на глобальному рівні. Такий стан призводить 
до припливу на вітчизняний ринок значних обсягів 
імпортної продукції. 

На даний момент найбільше іноземні ринки 
заполонила продукція азіатського походження. 
70 % текстильної промисловості припадає на Азію. 
Основними експортерами товарів легкої промисло-
вості виступають Китай, Індія, Тайвань, Японія, 
Індонезія, Туреччина. Передовиками у експорті 
швейної галузі є Китай, Південна Корея, Індія, Ко-
лумбія і Тайвань, взуттєвої – Китай. Конкуренто- 
спроможність азіатської продукції забезпечується 
за рахунок порівняно низьких цін [1]. На противагу 
дешевій і зазвичай низькоякісній продукції вище 
зазначених країн, товари легкої промисловості 
українського виробника характеризуються вищою 
якістю. У переліку бази даних лідерів українських 
експортерів легкої промисловості, яка надається 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України міститься 35 експортерів і пріоритетним є 
збільшення їх кількості і кількості експортованої 
ними продукції [2]. Продукція легкої промисловос-
ті України характеризується відносно високою со-
бівартістю виробництва. Набуття релевантної пере-
ваги національного виробника в ціновому аспекті 
можливе тільки за рахунок впровадження у вироб-
ництво інноваційного обладнання. У той час дефі-
цит грошових ресурсів істотно гальмує процес про-
стого відтворення, не кажучи вже про розширення 
господарської діяльності та накопичення основних 
фондів. Очевидно, що здатність виробляти якісну 
продукцію за цінами прийнятними для національ-
ного споживача нівелюється у зв’язку з присутніс-
тю на внутрішньому ринку закордонних товарів-
замінників, більшість з яких імпортується в Укра- 
їну без відповідної сплати податкових зобов'язань 
[3, с. 8-9]. 

Для оцінки стану розвитку зовнішньої торгівлі 
товарами легкої промисловості використаємо ряд 
показників, запропонованих у літературі [4-6] для 
характеристики зовнішньої торгівлі (табл. 1). По- 
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казники систематизовано за групами: показники 
обсягів; показники структури; показники динаміки; 
показники результатів.  

Протягом аналізованого періоду спостерігало-
ся пожвавлення зовнішньої торгівлі товарами лег-
кої промисловості в Україні, що було пов’язано із 
збільшенням обсягів експорту та імпорту товарами 
легкої промисловості. Винятком стали лише 2008, 
2009 і 2012 рр., коли спостерігалося зменшення 
експорту продукції. 

Більш адекватним для оцінки зовнішньої тор-
гівлі є зовнішньоторговельне сальдо. Протягом 
2007-2013 рр. воно характеризувалося від’ємними 
значеннями, що вказує на перевищення імпорту 
над експортом. Позитивне зовнішньоторговельне 
сальдо було лише у 2007-2009 рр. для шкур необ-
роблених та шкіри вичищеної. Особливо негативна 
тенденція проявлялась у 2008, 2010 і 2012 рр., але 
завдяки подальшому збільшенню експорту значен-
ня показника частково покращилося. 

Для оцінювання рівня розвитку зовнішньотор-
говельного обігу використаємо коефіцієнт збалан-
сованості зовнішньої торгівлі, який дає можливість 
характеризувати направленість зовнішньоторгове-
льних зв’язків за формулою [7, с. 59]: 

ЗТО

С
К = , 

де К – коефіцієнт збалансованості зовнішньої тор-
гівлі; С – зовнішньоторговельне сальдо; ЗТО – зов-
нішньоторговельний обіг. 

Результати розрахунків коефіцієнта збалансо-
ваності зовнішньої торгівлі наведено у табл. 2. 

Коефіцієнт збалансованості зовнішньоеконо-
мічної діяльності може набувати значення від -1 до 
+1. У табл. 3 наведено інтерпретацію значень пока-
зника збалансованості зовнішньоекономічної дія-
льності. 

Аналіз коефіцієнтів збалансованості зовніш-
ньоторговельної діяльності протягом 2007-2013 рр. 
вказує на те, що до 2012 р. коефіцієнти збалансова-
ності зовнішньої торгівлі товарами легкої промис-
ловості, текстильними матеріалами та текстильни-
ми виробами, взуттям, головними уборами, парасо-
льками знаходились в області порівняльної збалан-
сованості імпорту, у 2012 і 2013 рр. стан погіршив-
ся через збільшення імпорту та увійшли в область 
значної незбалансованості імпорту. Кращими зна-
ченнями характеризувалася торгівля шкурами нео-
бробленими, шкірою вичищеною, адже у 2007- 
2009 рр. коефіцієнт входив в область порівняльної 
збалансованості експорту, а у 2010-2013 рр. – об-
ласть порівняльної збалансованості імпорту. Отже, 
протягом аналізованого періоду спостерігалося по-
гіршення збалансованості торгівлі товарами легкої 
промисловості України загалом, так і за окремими 
категоріями товарів. 

На думку В.М. Лисюк та І.А. Циналєвської  
зовнішньоекономічна політика держави формуєть-
ся за чотирма основними напрямами, зокрема: ва-
лютна, митна, зовнішньоторговельна складові та 
складова, пов’язана з політикою залучення інозем-
них інвестицій. Митна та валютна складові, в умо-
вах унітарних, так і федеративних держав, залиша-
ються прерогативами держави, тоді як зовнішньо-
торговельна та інвестиційна діяльність частково 
регулюються на регіональному (місцевому) рівнях 
[9, с. 98]. Тому важливим у контексті дослідження 
зовнішньої торгівлі є аналіз обсягів прямих інозем-
них інвестицій у галузь, що вказує на зацікавле-
ність нереспондентів вкладати кошти в підприємс-
тва легкої промисловості інших країн, де перспек-
тиви для досягнення більшого рівня прибутковості 
чи іншого результативного показника є вищими. 
Протягом аналізованого періоду не спостерігалося 
значних змін в обсязі прямих іноземних інвестицій 
в підприємства легкої промисловості України, що 
було зумовлено збільшенням інвестицій в інші ви-
ди економічної діяльності. У табл. 4 містяться дані 
щодо обсягу прямих іноземних інвестицій в Украї-
ні у легку промисловість за 2007-2013 рр. 

На основі аналізу літератури [2-3, 10-13] і вла-
сних досліджень було виокремлено основні про-
блеми, які негативно впливають на стан легкої 
промисловості України і, як наслідок, на незбалан-
сованість зовнішньої торгівлі товарами легкої про-
мисловості: 

– переважання роботи на давальницьких схе-
мах, тобто оплата переробки давальницької сиро-
вини на території України, що призводить до зме-
ншення кількості виробництва національної проду-
кції, спрямованої на внутрішнє споживання і екс-
порт; 

– присутність на ринку імпортних товарів за 
демпінговими цінами, що приводить до неконку-
рентоспроможності вітчизняної продукції; 

– ввезення контрабандної продукції на терито-
рію України сумнівної якості за заниженими ціна-
ми; 

– залежність від імпортної сировини і матеріа-
лів, що спричинено згортанням виробництва влас-
ної сировини і її експортуванням закордон; 

– зниження митного захисту, що сприяє прип-
ливу імпортної продукції; 

– корупція на митниці; 
– зношення основних засобів вітчизняних під-

приємств, що веде за собою збільшення трудоміст-
кості продукції; 

– недостатня кількість кваліфікованих фахів-
ців у галузі; 

– відсутність реакції на запити споживачів і 
модні тенденції; 
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Таблиця 2 
Коефіцієнти збалансованості зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості України* 

Назва показника 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зовнішньоторговельне сальдо 
товарів легкої промисловості, 
тис. дол. США -331401,1 -1340607,8 -792052 -1557977,9 -1309953,1 -2509233,9 -2328216,2

Зовнішньоторговельне сальдо 
шкур необроблених, шкіри 
вичищеної, тис. дол. США 234614,1 127063,5 53896,6 -3463,1 -31289,4 -111580 -108503,7

Зовнішньоторговельне сальдо 
текстильних матеріалів та тек-
стильних виробів, тис. дол. 
США -496732,1 -1114657,4 -703974,3 -1238973,3 -1125985,9 -1779881,8 -1623544,2

Зовнішньоторговельне сальдо 
взуття, головних уборів, пара-
сольок, тис. дол. США -69283,1 -353013,9 -141974,3 -315541,5 -152677,8 -617772,1 -596168,3

Зовнішньоторговельний обіг 
товарів легкої промисловості, 
тис. дол. США 3397260,9 4385017,8 2863162,2 3726835,5 3792238,3 4699979,7 4645783,2

Зовнішньоторговельний обіг 
шкур необроблених, шкіри 
вичищеної, тис. дол. США 553563,1 591974,3 302293,4 351110,5 368197,4 382836,2 406338,5 

Зовнішньоторговельний обіг 
текстильних матеріалів та тек-
стильних виробів, тис. дол. 
США 2477237,9 3083831,4 2129867,5 2710661,5 2853681,9 3347559,8 3245801,6

Зовнішньоторговельний обіг 
взуття, головних уборів, пара-
сольок, тис. дол. США 366459,9 709212,1 431001,3 665063,5 570359 969583,7 993643,1 

Коефіцієнт збалансованості 
зовнішньої торгівлі товарами 
легкої промисловості -0,10 -0,31 -0,28 -0,42 -0,35 -0,53 -0,50 

Коефіцієнт збалансованості 
зовнішньої торгівлі шкурами 
необробленими, шкірою ви-
чищеною 0,42 0,21 0,18 -0,01 -0,08 -0,29 -0,27 

Коефіцієнт збалансованості 
зовнішньої торгівлі текстиль-
ними матеріалами та тексти-
льними виробами -0,20 -0,36 -0,33 -0,46 -0,39 -0,53 -0,50 

Коефіцієнт збалансованості 
зовнішньої торгівлі взуттям, 
головними уборами, парасо-
льками -0,19 -0,50 -0,33 -0,47 -0,27 -0,64 -0,60 

* Джерело: складено і розраховано на основі [8]. 
 
– непрестижність роботи через низькі заробіт-

ні плати порівняно з підприємствами інших галузей 
промисловості; 

– переповнення ринку вживаними товарами 
легкої промисловості («секонд-хенд»); 

– низький рівень інвестицій у легку промисло-
вість.  

У літературі [14, с. 55] виокремлено головні 
причини скорочення обсягу міжнародної торгівлі, 
які одночасно впливають і на скорочення обсягів 
зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості: 

– одночасне суттєве зниження попиту практи-
чно в усіх країнах світу; 

– ріст пропозиції товарів; 
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 Таблиця 3 
Оцінка зовнішньоторговельної діяльності країн 
на основі значень коефіцієнта збалансованості  

[7, с. 60] 

Значення коефіцієнта 
збалансованості зов-
нішньоторговельної 

діяльності (К) 

Економічна інтерпрета-
ція зовнішньоторгове-
льної діяльності країн 

-1 
Область абсолютної не-
збалансованості імпорту 

Від -1 до -0,5 
Область значної незбала-
нсованості імпорту 

Від -0,5 до 0 
Область порівняльної 
збалансованості імпорту 

0 
Область абсолютної зба-
лансованості експорту та 
імпорту 

Від 0 до 0,5 
Область порівняльної 
збалансованості експорту

Від 0,5 до 1 
Область значної незбала-
нсованості експорту 

1 
Область абсолютної не-
збалансованості експорту

 
– дефіцит кредитних ресурсів для фінансуван-

ня торговельних операцій; 
– зріст рівня протекціоністських заходів. 
Для реалізації економічного потенціалу під- 

приємств легкої промисловості України повинні 

бути впроваджені ряд заходів як на рівні держави, 
так і на рівні окремих підприємств: 

– удосконалення нормативно-правової бази; 
– досягнення балансу між виробництвом з да-

вальницької сировини і власного виробництва; 
– спрощення умов роботи експортерів шляхом 

надання кредитних і страхових переваг виробникам 
експортоорієнтованої продукції; 

– технічне переоснащення підприємств; 
– стимулювання впровадження інновацій і но-

вітніх технологій;  
– стимулювання інвестиційної привабливості; 
– формування позитивного іміджу українсько-

го товаровиробника; 
– підвищення ввізного мита; 
– зниження мита на ввезення технологічного 

оснащення; 
– обмеження ввезення і внутрішнього обігу 

«секонд-хенду»; 
– стимулювання зниження собівартості проду-

кції шляхом зменшення податкового навантаження, 
компенсації відсотків за кредитами; 

– введення заходів щодо попередження неле-
гального ввезення продукції; 

– стимулювання відновлення виробництва віт-
чизняної сировини необхідної для легкої промис-
ловості; 

– позиціонування легкої промисловості як 
престижної.  

 
 

    Таблиця 4 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у легку промисловість України у 2007-2013 рр.* 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США 144,4 139,7 145,5 139,3 139,2 145,1 146,1 

Частка у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, % 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Темпи приросту прямих іноземних інвестицій ланцюгові, % - -3,3 4,2 -4,3 -0,1 4,2 0,7 

* Джерело: складено і розраховано на основі [8]. 
 
Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Аналіз стану розвитку зовнішньої торгівлі 
товарами легкої промисловості України з викорис-
танням показників зовнішньої торгівлі і коефіцієн-
та збалансованості вказує на ряд хронічних про-
блем легкої промисловості України. Їх виокрем-
лення дає можливість формувати комплекс заходів 
із стимулювання розвитку галузі, напрямлену як на 
внутрішнього, так і на зовнішнього споживача. Пе-
рспективним є аналіз роботи на давальницьких 
схемах у легкій промисловості і дослідження впли-
ву окремих заходів на покращення стану легкої 
промисловості України. 
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Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. Стан розвитку  

зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості 
України 

За допомогою показників міжнародної торгівлі у 
статті проаналізовано стан розвитку зовнішньої торгівлі 
товарами легкої промисловості України, охарактеризо-
вано динаміку товарообігу та особливості інвестування у 
легку промисловість України. Визначено основні причи-
ни погіршення стану розвитку зовнішньої торгівлі това-
рами легкої промисловості та виокремлено напрями її 
покращення. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, легка промисло-
вість, показники зовнішньої торгівлі, коефіцієнт збалан-
сованості. 

 
Кулыняк И. Я., Глянцева E. И. Состояние раз-

вития внешней торговли товарами легкой промыш-
ленности Украины 

С помощью показателей международной торговли 
в статье проанализировано состояние развития внешней 
торговли товарами легкой промышленности Украины, 
охарактеризованы динамика товарооборота и особенно-
сти инвестирования в легкую промышленность Украи-
ны. Определены основные причины ухудшения состоя-
ния развития внешней торговли товарами легкой про-
мышленности и выделены направления ее улучшения. 

Ключевые слова: внешняя торговля, легкая про-
мышленность, показатели внешней торговли, коэффици-
ент сбалансированности. 
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eign trade of light industrial products in Ukraine 
In the article the state of foreign trade of light industrial 

products in Ukraine by the indexes of foreign trade is ana-
lysed. The dynamics of development of commodity turnover 
and features of investment policy in light industry of Ukraine 
are described. The main reasons of the deterioration of for-
eign trade of light industrial products and directions of im-
proving foreign trade are determined. 

Keywords: foreign trade, light industry, indexes of for-
eign trade, coefficient of balancing. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В СТАРОПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 
В условиях модернизации и формирования 

инновационной экономики России быстротекущие 
процессы модернизационно-инновационного ха-
рактера, современные интеграционные тенденции 
требуют интенсификации научных исследований 
механизмов взаимодействия институтов в сложных 
экономических системах. В первую очередь требу-
ет решения проблема управления, как самими про-
цессами интеграции, так и вновь возникшей инте-
грированной структурой. В этой связи исследова-
ние проблем интеграции образования, науки, про-
изводства в мезоэкономике представляется в доста-
точной мере актуальной. 

Исходный латинский термин «integratio» озна-
чает восстановление, восполнение некоего един-
ства. В реальной практике под интеграцией могут 
пониматься различные процессы, обозначающие 
объединение двух и более субъектов (или частей 
чего-либо) с какой-либо общей целью [1]. Это мо-
жет быть включение интегрирующейся единицы в 
уже существующее целое, но способное к расши-
рению, либо создание совершенно новой интегри-
рованной системы или структуры, либо её незначи-
тельное переформатирование. Интеграция затраги-
вает различные пространственные уровни и сферы 
и включает в себя композиционную и коммуника-
тивную составляющие. Композиционная касается 
состава и структуры интеграции, изменения не-
формальных и нормативных границ объединяю-
щихся субъектов, их специализации, пропорций. 
Коммуникативная затрагивает содержание и фор-
мы межсубъектной кооперации, связей и взаимо-
действия, изменения их принципов и механизмов в 
новых условиях. 

Идея интеграции образования, науки и произ-
водства не является новой. В XX веке в СССР был 
накоплен большой опыт по интеграции образова-
ния и производства (система «завод – втуз»), а так-
же образования и науки (система «физтех»). Ретро-
спективный анализ особенностей интеграции обра-
зования, науки и производства позволяет сделать 
вывод о том, что в России получили своё развитие 
различные организационные формы этой интегра-
ции: наукограды, технопарки, кафедры на предпри-
ятиях, интегрированные образовательные и науч-
но-образовательные комплексы типа национальных 
и исследовательских университетов, университет-
ских комплексов, образовательных округов и т.д. 
Формы интеграции  образования и науки были за-

конодательно определены Федеральным законом 
от 01.12.2007 года № 308-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам интеграции образования и 
науки». Развитие нового вида и категории ВУЗов – 
федеральных и исследовательских университетов – 
также осуществляется на основе реальной интегра-
ции научного и образовательного процессов. Од-
ной из мер, направленных на развитие такой инте-
грации, является реализация программ по привле-
чению в российские ВУЗы ведущих ученых [2]. 

Удмуртия – промышленно развитый реги-
он. Характеризуя особенности региональной эко-
номики Удмуртской Республики необходимо отме-
тить сохранение ее промышленной специализации: 
производство стратегических вооружений и специ-
альных средств связи, машиностроение, металлур-
гия и производство электрооборудования, а также 
добыча нефти. Посткризисный рост экономики и 
активизация инвестиционной деятельности пред-
приятий способствовали увеличению валового ре-
гионального продукта республики. 

Одновременно происходит интенсивное раз-
витие сопутствующих отраслей и малого бизнеса. 
Активизация малого и среднего бизнеса (в нефтя-
ной промышленности), нефтегазовом машиностро-
ении, сфере услуг, производстве электрооборудо-
вания создает предпосылки к формированию мини-
кластеров в соответствующих отраслях.    

Тенденция формирования региональных ло-
кальных альянсов особенно затронула сегменты, 
где работают компании с наиболее высокими по 
стоимости активами либо обладающие хорошими 
перспективами долгосрочного развития (наличие 
позиции на мировом или российском рынке, долго-
срочная стратегия). В настоящее время холдинги 
сформированы в лесопромышленном комплексе 
(«Увадрев-Холдинг», «Ижмебель», «Балезинский 
ДОК» и др.), агропромышленном комплексе («Ко-
мос-групп»), пассажирском транспорте («Автобусы 
Удмуртии»), торговле («Ижтрейдинг») и других 
секторах. 

Перспективными отраслевыми кластерами 
Удмуртской Республики являются: электротехни-
ческий кластер (производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования); 
кластер по производству огнестрельного оружия; 
кластер по производству автокомпонентов [3-6].  
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Дальнейшее развитие региональной экономи-
ки настоятельно требует осуществления конкрет-
ных мер по приведению системы профессиональ-
ного образования в соответствие с возрастающими 
потребностями экономики. 

Республиканская комплексная программа раз-
вития профессионального образования в Удмурт-
ской Республике на 2011 - 2015 годы, утвержден-
ная постановлением Правительства Удмуртской 
Республики  от 10 мая 2011 года № 140, преду-
сматривает создание трех отраслевых кластеров по 
приоритетным направления экономики республики 
(промышленный, строительный, агропромышлен-
ный) и один образовательно-инновационный кла-
стер. Строительный кластер Удмуртской Респуб-
лики включает: Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Удмуртской Рес-
публики, Объединение работодателей «Союз стро-
ителей Удмуртии»   (некоммерческая организация, 
основанная на членстве работодателей,   представ-
ляющих строительный комплекс Удмуртии, 29 
членов), ГОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический университет», восемь образователь-
ных организаций СПО и НПО строительного про-
филя [7].  

Основными отличительными признаками кла-
стера являются: наличие общей инновационной 
инфраструктуры, включающей в себя площади и 
центры коллективного пользования современным 
оборудованием для осуществления технико-
внедренческой деятельности, единые маркетинго-
вые и консалтинговые службы, доступные всем 
предприятиям-участникам кластера на льготных 
условиях за счет общности данной инфраструктуры 
(что позволяет оптимизировать издержки и доби-
ваться синергии от совместного использования об-
щих ресурсов и, в конечном счете, способствует 
росту конкурентоспособности всех участников 
кластера); наличие устойчивых кооперационных 
связей между участниками кластера, построенных 
на мотивационной рыночной основе; реализация 
сквозного цикла создания инновационных продук-
тов – начиная от разработки и освоения производ-
ства отдельных видов продукции до их интеграции 
в комплексные решения и системы; наличие скоор-
динированной стратегии инновационного развития, 
в рамках которой действуют участники кластера, 
что создает возможности для эффективной реали-
зации комплексных программ инновационной 
направленности. 

Будучи интегрированным в различные виды 
экономической политики органов государственной 
власти Удмуртии, кластерный подход переориен-
тирует их деятельность во многих сферах с учетом 
необходимости активации и развития кластеров:  

1) промышленная политика - привлечение 
прямых иностранных инвестиций, стимулирование 
экспорта, предоставление льгот по налогам, субси-
дий и государственных гарантий, поддержка высо-

котехнологичных производств с высокой добав-
ленной стоимостью, стимулирование конкуренции; 

2) научно-техническая политика - содействие 
финансированию НИОКР посредством участия в 
реализации федеральных целевых программ, пла-
нирование и реализация образовательных про-
грамм, поощрение формирования инновационных 
малых предприятий на базе ВУЗов и НИИ, предо-
ставление субсидий на поддержку развития коопе-
рации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих проекты по созданию 
высокотехнологичного производства в Удмуртской 
Республике; 

 3) политика поддержки малого предпринима-
тельства - содействие самоорганизации малого и 
среднего бизнеса, стимулирование инновационных 
малых и средних предприятий, оказание поддержки 
малым и средним предприятиям, развитие коопе-
рационных связей между крупными предприятия-
ми и малым бизнесом, в том числе аутсорсинг и 
субконтрактация;  

4) региональная и муниципальная политика - 
развитие конкурентных преимуществ Удмуртской 
Республики и муниципальных образований в Уд-
муртской Республике, разработка и реализация 
программы развития нанотехнологий в Удмуртской 
Республике, разработка и реализация муниципаль-
ных программ развития нанотехнологий, оптими-
зация размещения производительных сил, стиму-
лирование развития сетей, объединяющих местное 
научное сообщество и бизнес-структуры;  

5) инфраструктурная политика - создание спе-
циализированных финансовых организаций, ориен-
тированных на фирмы кластера, инфраструктурные 
субъекты инновационной деятельности (IT-парк, 
технопарки, особые экономические зоны, бизнес-
инкубаторы), создание центра технологической 
компетенции, создание центра прототипирования и 
промышленного дизайна и другой необходимой 
инфраструктуры. 

Удмуртская Республика в сравнении с други-
ми регионами Приволжского ФО обладает значи-
тельным инновационным потенциалом. На ее тер-
ритории функционирует немало инновационно 
ориентированных организаций: вузов, обладающих 
собственной научно-исследовательской и опытно-
конструкторской базой, институтов Удмуртского 
научного центра УрО РАН, отраслевых институтов, 
промышленных предприятий, имеющих в своей 
структуре научно-технические центры или инже-
нерно-технические группы. Ряд промышленных 
предприятий активно сотрудничает с научными 
организациями и вузами. Результат такого взаимо-
действия - новые средства связи, стрелковое ору-
жие, медицинская техника и другие изделия высо-
кого класса. 

Удмуртия обладает всеми необходимыми 
компетенциями и явными конкурентными преиму-
ществами в целом ряде значимых секторов эконо-
мики. В Удмуртской республике в настоящее время 
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в рамках отдельных отраслей  имеются конкурен-
тоспособные  производства и признанные научные 
центры,  занимающие  позицию флагмана  в  реги-
оне, что дает основание предполагать возможность 
кластерной инициативы. Кластерный подход в со-
стоянии обеспечить технологическую конкуренто-
способность предприятий на основе объединения  
ресурсов высокотехнологичных производств и по-
тенциала научно-исследовательского сектора. В 
рамках кластеров, являющихся одним из способов 
эффективного развития региона, формируется база 
для создания новых форм научно-производст-
венной кооперации. 

Особенности интеграции образования, 
науки и производства в регионе. Реализация идеи 
интеграции образования, науки и производства в 
регионе имеет ряд особенностей. Во-первых, мно-
гие аспекты этой деятельности регулируется пра-
вовыми нормативными актами федерального уров-
ня, в которых за последние годы определены зна-
чимость интеграции науки, образования и произ-
водства, а также ряд конкретных мер её государ-
ственной поддержки. В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
не только подчеркивается, что для «противодей-
ствия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности во взаи-
модействии с институтами гражданского общества 
нацелены на поддержку государственной социаль-
но-экономической политики, направленной на … 
усиление интеграции науки, образования и произ-
водства», но и констатируется, что одним из глав-
ных направлений «Российская Федерация на сред-
несрочную перспективу определяет технологиче-
скую безопасность. С этой целью совершенствует-
ся государственная инновационная и промышлен-
ная политика, … создаются условия для интегра-
ции науки, образования и промышленности, прово-
дятся системные исследования в интересах реше-
ния стратегических задач национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, а 
также устойчивого развития страны» [8]. Прави-
тельством РФ были утверждены Правила предо-
ставления субсидий на государственную поддерж-
ку развития кооперации российских ВУЗов и орга-
низаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства. 
Бизнес получает стимул развивать высокотехноло-
гичные производства, используя потенциал рос-
сийской высшей школы, а ВУЗы в свою очередь – 
дополнительные доходы, выполняя НИОКР для 
промышленных предприятий, кроме этого государ-
ство оказывает им поддержку в развитии иннова-
ционной  инфраструктуры [9]. 

Во-вторых, интеграцию образования, науки и 
производства на мезоуровне, прежде всего, необ-
ходимо рассматривать как добровольное объедине-
ние или поглощение, слияние (на административ-
ной или экономической основе) локально функци-
онирующих образовательных и обучающих струк-

тур в более масштабную целостную интегрирован-
ную образовательную или научно-образовательную 
структуру, которая может включать как одноуров-
невые, так и разноуровневые образовательные 
учреждения, а также отраслевые или корпоратив-
ные обучающие структуры. В более широком 
плане интеграция образования, науки и производ-
ства может осуществляться с различной степенью 
глубины (договорная, ассоциированная, поглоща-
ющая формы) во взаимодействии с научными и 
производственными структурами. 

В-третьих, интеграцию можно проводить по-
разному: объединять различные профессиональные 
сферы обучения, разные его уровни, начиная от 
дошкольного и заканчивая послевузовским. Такое 
объединение уровней придает региональной обра-
зовательной системе цельность, устойчивость, от-
носительную завершенность. К примеру, Прави-
тельство Удмуртской Республики в 2010 году при-
няло распоряжение о реорганизации автономного 
государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Ижев-
ский технологический техникум» путём присоеди-
нения к нему государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образо-
вания «Ижевский государственный торгово-
финансовый колледж» и изменения наименования 
на автономное образовательное учреждение Уд-
муртской Республики «Экономико-технологи-
ческий колледж». При этом в объединённом учре-
ждении сохранены имеющиеся профессии началь-
ного профессионального образования и введена 
непрерывная система подготовки по специально-
стям среднего профессионального образования в 
области технологии изделий лёгкой промышленно-
сти и сферы обслуживания. 

На примере Удмуртской Республики, для си-
стемы профессионального образования которой 
характерно наличие восьми базовых ВУЗов: пяти 
государственных ВУЗов, в том числе двух универ-
ситетов, аграрного ВУЗа, педагогического ВУЗа и 
медицинского ВУЗа, а также трех негосударствен-
ных ВУЗов и нескольких средних специальных 
учебных заведений (колледжей и училищ) различ-
ного профиля, Н.П. Пенкиным, В.И. Некрасовым, 
Л.Ф. Молчановой [10] предложены различные воз-
можные варианты организационной структуры 
объединений образовательных учреждений, полу-
чаемых в процессе интеграции медицинского ВУЗа 
в систему медицинского образования в регионе, и 
сделан вывод о том, что наиболее вероятна инте-
грация, предусматривающая объединение «высшее 
медицинское учебное заведение – среднее специ-
альное медицинское учебное заведение – клиниче-
ские лечебно-профилактические учреждения» в 
форме ассоциации. На наш взгляд, в условиях реа-
лизации федеральных государственных стандартов 
нового поколения форма ассоциации может быть 
рекомендована к применению для интеграции в 
региональных отраслевых системах аграрного и 
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педагогического образования с учетом специфики 
организаций и предприятий этих отраслей. 

Университеты - центральное звено инте-
грационных процессов в сфере науки, образова-
ния и производства: состояние и перспективы. 
Из трех сфер (партнеров по интеграции) именно 
образование рассматривается как ключевое звено 
влияния на процесс интеграции. Поэтому цен-
тральным звеном интеграционных процессов в 
сфере науки, образования и производства должны 
выступать университеты. Важнейшей подсистемой 
управления университетом, на наш взгляд, должно 
быть формирование стратегического партнёрства с 
другими ВУЗами, академической наукой, промыш-
ленностью, бизнесом и властными структурами, 
развитие инфраструктуры взаимодействия ВУЗа с 
внешней средой. Стратегическое партнёрство опи-
рается на идею сотрудничества двух или несколь-
ких участников конкретных рыночных процессов. 
Стратегическое партнёрство в высшей школе мо-
жет охватывать два вида взаимоотношений [11]: 

- между структурами высшего профессио-
нального образования, которые осуществляют ана-
логичную или схожую деятельность. В этом случае 
речь идёт о «превращении» конкурентов в партнё-
ров; 

- между организациями, вовлечёнными в про-
цесс (цепочку) создания продуктов и услуг высшей 
школы. 

Первый вид стратегического партнёрства ба-
зируется или на объединении ресурсов партнёров 
для достижения взаимносогласованных целей, или 
на обмене ресурсами, позволяющими укрепить их 
рыночные позиции. При этом имеет значение дли-
тельность партнёрских отношений. Длительность 
партнёрских отношений ВУЗов варьируется от ра-
зовых коммерческих операций (как в рыночных 
трансакциях) до полной интеграции (как в случае 
со слиянием компаний). Второй вид стратегическо-
го партнёрства в высшей школе формируется «по 
вертикали» в технологической цепочке создания 
ценности продуктов и услуг высшей школы. Этот 
вид означает переход с «ориентации на сделку», 
известной из теории и практики маркетинга ранне-
го периода, на «ориентацию на партнерство», кото-
рое предполагает наличие многократных, повторя-
емых сделок, а значит сокращение издержек взаи-
модействия и возможность использования стан-
дартных методов в управлении контрактами. 

Говоря о стратегическом партнёрстве, нельзя 
забывать о роли собственной инновационной ин-
фраструктуры ВУЗа, которая включает в себя ву-
зовские технопарки, инновационно-технологи-
ческие центры, бизнес-инкубаторы, центры транс-
фера и коммерциализации технологий. К примеру, 
программа стратегического развития Ижевского 
государственного технического университета (да-
лее - ИжГТУ) на 2006-2010 гг. предусматривала 
развитие технопарка «Ижробо» (развитие 5-6 
структурных подразделений для создания наукоём-

кой продукции), а также развитие бизнес-инку-
батора с целью создания и развития 12-15 струк-
турных подразделений на базе реальных диплом-
ных проектов, впоследствии оформление их как 
юридических лиц. ИжГТУ организуют конкурсный 
отбор инновационных проектов для представления 
их на конкурс Фонда содействия малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
«У.М.Н.И.К.». В ИжГТУ создан бизнес-инкубатор 
для реализации идей молодых ученых и студентов 
вуза. Коммерциализация инновационной деятель-
ности через бизнес-инкубатор предполагает созда-
ние комфортных стартовых условий для субъектов 
малого предпринимательства, оказание помощи в 
выведении конкурентоспособных разработок на 
рынок, развитие инновационной деятельности сту-
дентов, аспирантов, творческих коллективов вузов 
и создание дополнительных рабочих мест [12, 
с.79]. 

В свою очередь, в концепции стратегического 
развития Удмуртского государственного универси-
тета (далее – УдГУ) также в качестве приоритетов 
определено развитие инновационной инфраструк-
туры университета (медиа-центра, бизнес-
инкубатора, научно-технологического парка, цен-
тра трансфера технологий, учебного центра разви-
тия малого предпринимательства) и её интеграции 
в экономическое и образовательное пространство 
Удмуртской Республики. 

Работая в интересах региона, оба университета 
принимают активное участие в разработке и реали-
зации Программы социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики. При недостаточном 
присутствии отраслевой науки университеты ста-
новятся научно-исследовательскими и инноваци-
онными центрами, способствующими инновацион-
ному развитию региональной экономики, становят-
ся базовыми площадками для реализации программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации для предприятий и учреждений.  

С точки зрения управления процесс интегра-
ции науки, образования и производства на мезо-
уровне  предполагает комплексное воздействие по 
трём главным аспектам: 

- структурному (преобразование внутренней 
структуры и системы внешних взаимосвязей субъ-
екта интеграции); 

- финансово-экономическому (преобразование 
структуры активов и пассивов субъекта интегра-
ции); 

- правовому (юридические процедуры и тех-
нологии взаимодействия субъектов интеграции). 

Экономические условия интеграции науки, 
образования и производства связаны с объединени-
ем ресурсов для получения народно-
хозяйственного и коммерческого эффектов. Инте-
грация различных сторон деятельности учебных 
заведений позволяет сокращать расходы, более ра-
ционально и эффективно использовать трудовые, 
финансовые, материальные ресурсы. Значимым 
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экономическим условием поиска принципиально 
новых моделей интеграции является диверсифика-
ция источников финансирования научно-
исследовательской работы, образовательных тех-
нологий (гранты, договоры с хозяйствующими 
субъектами, реализация научных разработок, науч-
ное консультирование, экспертиза, информацион-
ные услуги, проектные, организационные услуги, 
реализация патентов, лицензий и т.д.). Она дости-
гается за счет использования гибких схем мобили-
зации внебюджетных средств (при использовании 
органами управления современных методов мони-
торинга и контроля). Необходимо создавать на ме-
зоуровне комфортную среду для развития иннова-
ций в различных отраслях науки, образования и 
производства, предусмотреть налоговые и эконо-
мические льготы для предприятий, занимающихся 
освоением в производстве новой техники и техно-
логий, обеспечить создание особых экономических 
зон. 

В настоящее время прорабатывается технико-
экономическое обоснование создания Технопарка 
Удмуртской Республики, который будет координи-
ровать согласованные действия функционирующих 
объектов инновационной инфраструктуры респуб-
лики, в том числе Республиканского бизнес-
инкубатора, Бизнес-инкубатора ИжГТУ, Технопар-
ка «Удмуртия», технопарка «Ижробо», Региональ-
ного центра наноиндустрии Удмуртской Республи-
ки и центров трансфера технологий при ведущих 
вузах и научных учреждениях республики [13].  

На муниципальном уровне разработана кон-
цепции поэтапного создания в 2012-2017 годах  
(1 этап -  2012-2013 годы; 2 этап - 2014-2015 годы; 
3 этап - 2016-2017 годы) «Инновационно-производ-
ственного технопарка «Глазовский»  г. Глазова 
Удмуртской Республики». 

Выводы. Учитывая, что для условий эконо-
мики Удмуртской Республики приоритетными от-
раслевыми кластерами являются: электротехниче-
ский кластер (производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования); кла-
стер по производству огнестрельного оружия; кла-
стер по производству автокомпонентов [14-16], то 
для классического и технического университетов, 
на наш взгляд, перспективным новым способом 
взаимодействия ВУЗов, научных организаций и 
бизнес-структур является формирование и инсти-
туциональное оформление образовательно-
промышленной группы как формы интегрирован-
ного объединения ВУЗа и промышленных пред-
приятий, входящих в кластер. Отметим, что кон-
цептуальная модель такой группы предложена Е.В. 
Муравьевой [17]. 

Требуется продолжение исследования регио-
нальных особенностей взаимодействия организа-
ций образования, науки и производства и необхо-
димо формирование модели развития кластера 
нанотехнологий в Удмуртской Республике. 

Известная независимость науки, образования и 
производства как социальных институтов и право-
вых субъектов, а также непроработанность меха-
низмов интеграции не позволяют реализовать по-
тенциал объединения усилий научного, образова-
тельного и промышленного сообществ. Так, дей-
ствующее законодательство допускает образова-
тельную деятельность научных организаций только 
по программам послевузовского профессионально-
го образования, то есть фактически незаконными 
оказываются такие традиционные для России фор-
мы интеграции образования и науки, как базовые 
кафедры ВУЗов и научно-образовательные центры. 
До настоящего времени не создано единой право-
вой базы для более широких интеграционных про-
цессов, органично сочетающих образовательный, 
научный и профессиональный виды деятельности, 
поэтому необходимо разработать и принять от-
дельный самостоятельный, системообразующий 
федеральный закон об интеграции науки, образова-
ния и производства. 
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Мохначов С. А., Шамаєва Н. П. Формування 

кластерів в старопромисловому регіоні Росії 
Головна мета статті - виявити сучасні тенденції ін-

теграції освіти, науки і бізнесу в промислово розвинено-
му регіоні. Методи, підходи дослідження - аналіз зовні-
шнього і внутрішнього середовища організації, систем-
ний підхід(будь-який об'єкт розглядається як сукупність 
взаємозв'язаних елементів, зміна одного елементу приз-
водить до зміни інших елементів і системи в цілому), 
відтворювальний підхід(орієнтація на постійне віднов-
лення виробництва послуг для задоволення потреб конк-
ретного ринку з меншими витратами на одиницю отри-
муваного ефекту). Важливість роботи полягає в тому, 
авторами запропоновані нові способи взаємодії вишів 
наукових організацій і бізнес-структур. Акцентована 

увага на необхідності формування моделі розвитку клас-
тера нанотехнологій в Удмуртській Республіці, а так 
само розробки і ухвалення системотворного федерально-
го закону про інтеграцію науки, освіти і виробництва. 

Ключові слова: регіональна економіка, інтеграція, 
освіта, наука, бізнес, стратегічне партнерство, кластер. 

 
Мохначев С. А., Шамаева Н. П. Формирование 

кластеров в старопромышленном регионе России 
Главная цель статьи – выявить современные тен-

денции интеграции образования, науки и бизнеса в про-
мышленно развитом регионе. Методы, подходы иссле-
дования – анализ внешней и внутренней среды органи-
зации, системный подход (любой объект рассматривает-
ся как совокупность взаимосвязанных элементов, изме-
нение одного элемента приводит к изменению других 
элементов и системы в целом), воспроизводственный 
подход (ориентация на постоянное возобновление про-
изводства услуг для удовлетворения потребностей кон-
кретного рынка с меньшими затратами на единицу полу-
чаемого эффекта). Важность работы состоит в том, авто-
рами предложены новые способы взаимодействия ВУ-
Зов, научных организаций и бизнес-структур. Акценти-
ровано внимание на необходимости формирования мо-
дели развития кластера нанотехнологий в Удмуртской 
Республике, а так же разработки и принятия системооб-
разующего федерального закона об интеграции науки, 
образования и производства. 

Ключевые слова: региональная экономика, интегра-
ция, образование, наука, бизнес, стратегическое парт-
нерство, кластер. 

 
Mokhnachev S. A., Shamaeva N. P. The formation 

of clusters at the old-industrial region of Russia 
Abstract. The main purpose of the article is to reveal 

the modern trends of integration of education, science and 
business in the industrialized region. 

Methods, approaches of research - the analysis of the 
external and internal environment of the organization, system 
approach (any object is treated as a set of interrelated ele-
ments, changing one element changes the other elements and 
the system as a whole), reproductive approach (focus on 
constant renewal of production services to meet the needs of 
specific market with lower costs per unit produced effect). 
The importance of the work consists in the fact, the authors 
suggest new ways of interaction between Universities, scien-
tific organizations and business structures. Conclusions of 
the article: the attention on the necessity of forming a model 
of cluster development of nanotechnologies in the Republic 
of Udmurtia, as well as the development and adoption of a 
systemic Federal law on the integration of science, education 
and production. 

Keywords: regional economy, integration, education, 
science, business, strategic partnership, a cluster. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В связи с ростом роли энергии в развитии 

промышленности, в повышении социального по-
ложения населения и даже в производстве других 
товаров общая безопасность стран тесно связана с 
потенциалом обеспечения её энергетической без-
опасности. И это увеличило заботы в связи с непо-
средственно продолжительным и стойким эконо-
мическим развитием и энергетической безопасно-
стью (energy security) этих стран. В ХХI веке оно 
ещё более углубило конкуренцию за энергетиче-
ские ресурсы, возросшую к концу ХХ века. С дру-
гой стороны, сохранением требуемого уровня 
национальной и экономической безопасности, 
энергетическая безопасность играет большую роль 
и с точки зрения регулярной защиты общественно-
сти и государства от энергетических угроз.  

Понятие энергетическая безопасность и его 
значение. Как известно, отмеченный в других ат-
рибутах безопасности экономическая безопасность 
один из основных атрибутов, обеспечивающих ре-
гулярное развитие и непосредственную самостоя-
тельность страны. В этом смысле энергетическая 
безопасность носит ещё более серьёзное значение. 
По мнению одного из авторов концепции “Между-
народное энергетическое право” Т. Валдея энерге-
тическая безопасность-это снабжение газом, 
нефтью, углём, ураном и электрической энергией1. 

Энергетическая безопасность Европейской 
комиссией комментируется как охрана стратегиче-
ских энергетических ресурсов (особенно с точки 
зрения стран, импортирующих энергию), а с точки 
зрения экономических потребностей отмечается, 
что из-за недостатка энергетических ресурсов в 
будущем они создадут значительные проблемы и 
поэтому они должны быть обеспечены стойкой, 
продолжительной, легко доступной, экологически 
чистой и дешевой усвоимостью. В то же время, 
энергетическая безопасность охватывает проблемы, 
возникающие в связи с безопасностью во время 
транспортировки, раздачи энергии (террор, при-
родные катастрофы и т.п.), с недостатками в связи 
с прекращением инвестиционных ресурсов, при-
остановкой экспорта и импорта энергии в связи с 
эмбарго, возникших из-за войн и т. п.  

В общем, под энергетической безопасностью 
подразумевается, в основном, регулярное, надёж-
ное, дешёвое, диверсифицированное, экологически 

                                                        
1 Ашраф Садыков. Глобальная энергетическая без-

опасность и международное право, Баку, «Bakı 
Universiteti», 2008, стр. 31. 

чистое и безопасное обеспечение энергией. В этом 
значении, наряду с регулярным, надёжным, дешё-
вым, диверсифицированным, экологически чистым 
и безопасным снабжением она должна обосновы-
ваться и социально-экологическими критериями 
экономической пользы.  

С точки зрения экономической безопасности 
концепция энергетической безопасности тоже име-
ет важное значение и определяет угрозы, которые 
могут возникать в связи с национальной безопасно-
стью. Нарушение национальной экономической 
безопасности может возникать под влиянием 
внешних и внутренних воздействий. Во внутренних 
энергетических угрозах (опасностях) финансовый 
недостаток топливно-энергетического комплекса и 
основы её природных запасов отличаются повыше-
нием тенденции энергетического объёма в эконо-
мике.  

При определении концепции энергетической 
безопасности нужно учитывать диверсификацию 
энергетических ресурсов, механизм, агитирующий 
переход к возобновляемым энергетическим ресур-
сам, согласование экологической безопасности и 
концепции социально-гуманитарного развития в 
общей безопасности, использование энергетиче-
ских ресурсов только в мирных целях.  

С другой стороны следует отметить, что ин-
тенсивное и широкомасштабное использование 
традиционных энергетических ресурсов, зависи-
мость от одного вида энергии и от одного энерге-
тического рынка, повышение цен в связи с исчер-
пыванием основных энергоносителей, импорт и 
экспорт энергоносителей через нестабильные реги-
оны и по не регулярным маршрутам, рост числен-
ности населения и т. п. можно считать угрозой для 
энергетической безопасности.  

Энергетическая безопасность и её обеспечение 
важны и с точки зрения развития энергетического 
комплекса. С другой стороны, нужно отметить, что 
энергетическая безопасность и с экономической 
точки зрения, будучи гарантом стабильного разви-
тия, ещё является гарантом политической самосто-
ятельности страны. К мероприятиям по обеспече-
нию энергетической безопасности относятся фор-
мирование топливно-энергетического баланса, ра-
циональное использование энергетических ресур-
сов и переход к развитию с сохранением энергии, 
организация терминала национального энергетиче-
ского запаса, увеличение статуса баланса топливно-
энергетических ресурсов.  
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Все мероприятия, которые могут быть прове-
дены по разработке долгосрочного оптимального 
топливно-энергетического баланса ресурсов, по 
экономическому и рациональному использованию 
энергии, по обеспечению принципов защиты энер-
гоносителей, по организации перспективной мине-
рально-ресурсной базы, по ускорению мероприя-
тий по расширению использования возобновляе-
мых энергоресурсов и выделение из нефтяного 
фонда в эту область значительных финансовых 
средств, уменьшение отрицательного влияния топ-
ливно-энергетических проектов на окружающую 
среду и повышение её функциональности, развитие 
рыночных отношений в области энергии и т.п. с 
точки зрения обеспечения национальной энергети-
ческой безопасности тоже важны.  

Если выражаться точнее, то в обеспечении 
энергетическими ресурсами альтернативность в 
национальной безопасности должна опираться на 
долгосрочные энергоносители с малыми отходами.  

Актуальные проблемы глобальной энергети-
ческой безопасности и основные направления ее 
решения. Как известно, в настоящее время баланс 
потребности на мировые энергоносители состав-
ляют пять видов энергоносителей – нефть, газ, 
уголь, ядерная энергия и гидроэнергия. Постепен-
ный рост доли нефти в глобальном энергетическом 
балансе, используемой в основном в нефте-хими-
ческой промышленности и в транспорте, а также 
природного газа, используемого в промышленно-
сти и в быту, а взамен этому, уменьшение доли уг-
ля, в основном используемого в производстве элек-
трической энергии, в период после окончания II 
мировой войны ускорилась и в этот период стала 
развиваться ядерная и гидроэнергетика1.  

В настоящее время среди общих энергетиче-
ских ресурсов основное место занимают уголь, 
нефть и природный газ, за счёт которых удовлетво-
ряется почти 87% мировой потребности на энер-
гию. В мире ТЭК (топливно-энергетический ком-
плекс) составляет 41% нефть, 22% природный газ, 
29% твёрдое топливо и 9% ядерная энергия. Возоб-
новляемые современные энергетические источни-
ки, в том числе, гидроэнергия, геотермальная энер-
гия, энергия, которая получается из биологической 
среды, ветровая и солнечная энергия - их доля со-
ставляет почти 4-5 процентов всей используемой 
энергии.  

Однако ниже даётся таблица, отражающая 
глобальную скорость роста использования энерге-
тических ресурсов. Из данных видно, что в бли-
жайшем будущем, вопреки определённому росту в 
использовании энергоносителей в перспективе 
уменьшение этой скорости роста будет связана с 
экологическим фактором, с повышением цен, с ис-
тощением запасов и другими подобными фактора-
ми. А уменьшение темпа роста использования 

                                                        
1 Frederick P. Stutz, Barney Warf, World Economy: re-

sources, location, trade and development, Fourth Edition, 
New Jersey, “Pearson Prentice Hall”, 2005, p. 129. 

ядерной энергии будет продолжаться. За это время 
скорость роста использования альтернативной и 
возобновляемой энергии, несмотря на колебания, 
будет увеличиваться.  

 

Скорость глобального роста использования 
энергетических ресурсов 

% 1990-2005 2005-2015 2015-
2030 

Уголь 1,8 3,3 1,5
Нефть 1,5 1,7 1,1
Газ 2,3 2,6 1,7
Ядерная энергия 2,1 1,1 0,4
Гидроэнергия 2,1 2,7 1,6
Биомассы 1,6 1,5 1,3
Другие усваиваемые ресурсы 3,8 9 5,2
Общее 1,8 2,3 1,4

Источник: Global Economic Prospects, Commodities 
at the Crossroads, World development report, The World 
Bank, Washington, DC, 2009, p. 78 

 

В перспективе, если взглянуть на сценарии в 
связи со скоростью роста глобальной потребности 
на энергетические ресурсы и в связи с долей энер-
гоносителей в глобальном энергетическом балансе, 
то там увидим, что потребность на уголь будет по-
вышаться больше всего. А другие места в этом ро-
сте, за исключением вероятного слабого нефтяного 
предложения занимают нефть и природный газ. 
Прогнозируется, что удельном весе глобального 
энергетического баланса основное место опять же 
будет принадлежать углю, а другие места соответ-
ственно займут нефть и природный газ.  

Как известно, для производства электрической 
энергии реальной альтернативой энергетическим 
ресурсом для нефти и природного газа в настоящее 
время является уголь и ядерная энергия. В этом 
значении в ближайшем будущем чистый уголь 
(очищенный от карбондиоксида), ещё более разви-
тые с точки зрения безопасности реакторы, синте-
тический газ и дизельное топливо, безкарбонные 
альтернативные энергетические ресурсы, которые 
предназначены для транспортного сектора и техно-
логические средства, которые значительно воздей-
ствуют на энергетические предложения, приобре-
тают ещё более особое значение. Кстати, следует 
особо отметить, что 10 миллионов тонн угля экви-
валентна 4 mlrd. m3 природного газа.  Вопреки всем 
мероприятиям по сохранению и защите энергии, по 
причинам роста мировой экономики и повышения 
численности населения Земли увеличивается гло-
бальная потребность на все виды энергии почти на 
0.9% и всё это следует учитывать как важные фак-
торы. Если будем учитывать, что население мира в 
1850 году составило 1.2 млрд, в 1900-ом году 1.6 
млрд, а в 1950 году 2.4 млрд человек, а в наши дни 
оно превысило 7 млрд человек, тогда в связи с этим 
фактором явно будет видна серьёзность положе-
ния2. В этом значении, как видно из нижеследу- 
 

                                                        
2 Rondo Cameron, Larry Neal, A Concise Economic 

History of the World From Paleolithic Times to the Present, 
Fourth Edition, New York, Oxford, “Oxford University 
Press”, 2003, p.189. 
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Повышение глобальной потребности на энергоресурсы и сценарии в связи с долей энергоносителей 
в глобальном энергетическом балансе (2030) 

Глобальный рост потребности 
на энергоресурсы % Основное Высокая 

потребность 
Налог 

на карбонаты
Альтернативная 

энергия 
Предложение 
слабой нефти 

Уголь 4,9 5,7 2,2 2,5 5,4
Нефть  1,6 1,8 1,6 1,4 0,2
Газ  1,3 1,8 1 -0,2 1,3
Общее  3 3,5 1,7 1,6 2,9
Доля энергоносителей в глобальном 

энергетическом балансе %  
Уголь  53,9 57,2 37,7 42,3 63,1
Нефть  33,5 30,5 46,2 45,6 23,8
Газ  12,5 12,3 16,1 12,1 13

Источник: Global Economic Prospects, Commodities at the Crossroads, World development report, The World Bank, 
Washington, DC, 2009, p.87. 

 
ющей таблицы, основной момент, углубляющий 
данную проблему состоит в том, что рост числен-
ности населения происходит скорее в основном в 
развитых и мало развитых странах и рост потреб-
ности на энергию тоже происходит за счёт того, 
что экономика этих стран тоже растёт ещё с боль-
шей скоростью.  

 

Рост численности населения в некоторых  
основных странах (2003-2050) 

Миллион  
человек 2003 2011 2050 

По отношению 
к населению 
мира, % 

Скорость 
(темп) роста, 

% 
Китай 1.289 1.354 1.394 19.39 1
Индия 1.069 1.234 1.628 17.4 1.7
США 292 313 422 4.5 0.6
Индонезия 220 246 316 3.3 1.6
Бразилия 176 197 221 2.8 1.3
Пакистан 149 177 349 2.5 2.1
Бангладеш 147 142 255 2 2.2
Россия 146 143 119 2 0.7
Нигерия 134 162 307 2.3 2.7
Япония 128 127 101 1.8 0.2

Источник: Frederick P. Stutz, Barney Warf, World 
Economy: resources, location, trade and development, 
Fourth Edition, New Jersey, “Pearson Prentice Hall”, 2005, 
p. 74, http://tr.wikipedia.org/wiki/  

 

А другой момент, углубляющий проблему, 
связанную с энергетической безопасностью состо-
ит в том, что в мире увеличилось численность 
населения, которое раньше не употребляло энер-
гию промышленного типа, постепенно стало поль-
зоваться этим видом энергии. В общем, доля энер-
гии, которая использовалась с целью компенсации 
в глобальном энергетическом потреблении, состав-
ляет почти 80%. А доступная потребительская сто-
имость коммерцированной энергии должна быть на 
том уровне, чтобы она стимулировала её стои-
мость, передачу, раздачу, экологические расходы и 
повышение качества в энергетической службе, бы-
ла доступной для малоимущего населения, включая 
его доходы. А для достижения этой цели нужно 
обеспечивать стабильное экономическое развитие и 
проводить мероприятия по увеличению доходов 
малозарабатывающего населения. С другой сторо-
ны, по данным ООН в мире до сих пор 1.4 млрд 
человек лишены электрической энергии, а 2,7 млрд 
населения мира продолжают жить, используя био-
логические массы. Уместно отметить, что в насто-
ящее время доля потребления электрической энер-

гии на душу населения в развитых странах 6-7 раз 
больше, чем в развивающихся странах, где прожи-
вает почти 20% всего населения мира1. Другими 
словами, вопреки тому, что в развивающихся стра-
нах проживает 80% населения мира, а в глобальном 
энергетическом потреблении их доля составляет 
почти 30%. Электрическая энергия, потребляемая в 
США, в Канаде, в Европейском союзе и России 
составляет 75% глобальной электрической энергии, 
а в этих странах проживает всего 20% населения 
мира2. 

Увеличение общих доходов населения и раз-
витие технологии тоже в будущем станут фактора-
ми, играющими основную роль в определении по-
требления энергии. Если даже своевременно не 
будут применены меры в связи с использованием 
энергии, то всё равно в связи с увеличением её 
подразумеваемых доходов к 2035 году прогнозиру-
ется увеличение на 120 по сравнению с сегодняш-
ним днём потребность к энергии, ¾ часть из кото-
рых происходит за счёт развивающихся стран. Если 
будем учитывать меры по эффективному использо-
ванию энергии, тогда этот показатель будет равна 
70-80%. Или, если будем учитывать то, что разви-
тие эффективного использования энергии будет 
продолжаться как есть, тогда в 2013 году прогно-
зируется увеличение потребности к электрической 
энергии3. 

 

Глобальное увеличение потребности к энергии  
в странах по доходам населения 

% 1990-2005 2005-2015 2015-2030
Мир 1,4 1,1 0,6
Страны с высокими доходами 0,7 0,4 0,3
Развивающиеся страны 2,2 3,4 2
Страны со средними доходами -0,1 2,4 1,5
Страны с малыми доходами 4,1 3,9 2,2

Источник: Global Economic Prospects, Commodities 
at the Crossroads, World development report, The World 
Bank, Washington, DC, 2009, p. 69. 

                                                        
1 Шахбазов  Э. Управление рисками в проблеме 

обеспечения энергетической безопасности. – Баку: «Ка-
рабах», 2007. – С. 10. 

2 Frederick P. Stutz, Barney Warf, World Economy: re-
sources, location, trade and development, Fourth Edition, 
New Jersey, “Pearson Prentice Hall”, 2005, p. 131-132. 

3 Global Economic Prospects, Commodities at the 
Crossroads, World development report, The World Bank, 
Washington, DC, 2009, p. 67. 
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Опираясь на данные Международного Энерге-
тического Агентства можно предполагать, что до 
2030-го года в потреблении начальных энергетиче-
ских ресурсов будет увеличений на 35% (17 млрд 
тонн) за счёт стран, которые не являются участни-
ками ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития), прогнозируется наблюдение 
роста в глобальном потреблении больше 90%. И 
здесь Китай и Индия имеют большую долю. Одна-
ко, для удовлетворения растущей потребности 
предлагающим инфраструктурам энергетического 
сектора требуется вложение инвестиций на сумму 
почти 25 трлн долларов США.  

Вообще, для удовлетворения растущей энерге-
тической потребности требуется дополнительные 
финансовые вложения ( почти на 150-200 млрд 
долларов США) и её обеспечение тоже важно с 
точки зрения глобальной энергетической безопас-
ности. Так как в ближайшие 10 лет для обеспече-
ния потребности на энергию необходимо вложение 
инвестиций на сумму почти 2 триллиона долларов 
США, а за следующие десятилетия для удовлетво-
рения потребности на электроэнергию в развиваю-
щихся странах необходимо вложение инвестиций 
на сумму почти 30 млрд долларов США. 

Принимая во внимание всё выше перечислен-
ное, как вывод, следует отметить, что в последнее 
время решение глобальной энергетической без-
опасности далеко не дело одного государства на-
едине, оно превратилось в общемировую проблему, 
которая требует пакета координированных ком-
плексных мероприятий на международном уровне.  

Выводы и предложения. Глобальная энергети-
ческая безопасность имеет важное значение с точки 
зрения динамического развития мира и стран в от-
дельности и в её обеспечении важно решение ни-
жеследующих приоритетных задач:  

1. С точки зрения энергетической безопасно-
сти должны развиваться механизмы, увеличиваю-
щие стимул (право на собственность, свободный 
рынок, сохранение энергии, приобретаемое един-
ство и величие законов и т.п.). 

2. Должны быть ускорены агитация иннова-
тивной деятельности в области технологии, со-
трудничество и распространение информации.  

3. Нужно агитировать деятельность по разра-
ботке и развитию технологий, связанных с долго-
срочными чистыми энергоносителями, расширени-
ем производства электрической энергии путём ко-
ординированных или не координированных систем, 
в том числе, за счёт конвенсиальных и возобновля-
емых энергетических ресурсов, расширение произ-
водства электрической энергии через концентриро-
ванные и не концентрированные системы.  

4. Ускорить работы в направлении по обеспе-
чению энергией и другими услугами в сельских и 
районных местах (водоснабжение, здравоохране-
ние обучение и т.п.), проводить мероприятия по 
уменьшение бедноты с финансовой помощью госу-
дарства.  

5. Поддержать бизнес модели, связанные топ-
ливно-энергетическими услугами, повышающими 

роль в снабжении частного сектора энергией с топ-
ливно-энергетическими услугами через инвестици-
онные и потребительские финансирующие меха-
низмы. 

6. Для снабжения стабильно растущей гло-
бальной энергетической потребности с точки зре-
ния глобальной энергетической безопасности уско-
рение добавочных инвестиционных вложений тоже 
необходимо. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Актуальність. Підвищення конкурентного 

потенціалу різних суб’єктів економічної діяльності 
у сучасних умовах є однією з найбільш актуальних 
проблем внаслідок загострення конкуренції на сві-
товому ринку і постійних змін кон’юнктурних, 
економічних, організаційних та інституційних умов 
господарювання Адже конкурентоспроможність 
підприємства є однією із важливих передумов за-
безпечення його економічної безпеки. 

Досягнення належного рівня конкурентного 
потенціалу, як окремих підприємств туристичної 
індустрії, так і сфери туризму в цілому багато у 
чому залежить від наявності власних конкретних 
переваг. Для України туристична галузь виступає 
однією з провідних галузей, має стратегічне зна-
чення і потребує окремого розгляду. 

Стан дослідження.Проблеми формування 
конкурентного потенціалу підприємств туристич-
ної індустрії та шляхів його підвищення знайшли-
відображення в публікаціях таких сучасних зарубі-
жних фахівців, як  М. Гельвановський, Дж. Дан-
нінг, М. Енрайт, Б. Йонсон, Б.-А. Лундвалль, 
І. Пилипенко, М. Портер, Б. Скотт, Р. Хамел та ін. 
Серед вітчизняних науковців питання формування 
конкурентного потенціалу висвітлено у працях 
Г. Азоєва, Ю. Забалдіна, А. Мазаракі, Ю. Правик, 
У. Ушакової та ін. Проте сучасні глобалізаційні 
процеси змушують підприємства туристичної інду-
стрії коригувати свою стратегію поведінки на рин-
ку, що є основою формування конкурентного поте-
нціалу враховуючи динамізм попиту, інтенсивність 
інновацій, розширення меж ринку. Тому виникає 
необхідність вивчити механізми формування кон-
курентного потенціалу підприємств туристичної 
індустрії враховуючи трансформаційні процеси в 
контексті саме забезпечення економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Процеси фор-
мування конкурентних переваг взаємообумовлені 
та взаємопов’язані з процесами ефективного функ-
ціонування та розвитку підприємства туристичної 
індустрії, які впливають на убезпечення економіч-
ної безпеки. Аналіз даних показує, що протягом 
2011-2013 року простежується зростання кількості 
підприємств туристичної індустрії (рис. 1). Якщо 
кількість туроператорів (юридичних осіб) у 2011 
році в Україні становила 877 одиниць, то у 2013 
році їх кількість зросла до 945 одиниць. Кількість 
турагентів (юридичних осіб) у 2011 році в Україні 

становила 1471 одиниць, то у 2013 році їх кількість 
зросла до рівня 1794 одиниці. Така ж тенденція до 
зростання простежується по кількістю турагентів 
(фізичних осіб) в Україні. Їх кількість у 2011 році 
становила 2041 одиницю, то у 2013 році зросла до 
рівня 2490 одиниць. 

Така динаміка зростання кількості туристич-
них підприємств призводить до посилення конку-
рентної боротьби на ринку. Для того щоб залиша-
тися рентабельним у довгостроковому періоді та 
убезпечення економічної безпеки, підприємство 
туристичної сфери повинно постійно посилювати 
зовнішні конкурентні позиції:  

підтримувати постійне зростання обсягів реа-
лізації; 

 збільшувати відносну частку ринку для під-
вищення ефективності діяльності підприємства; 

 забезпечувати ресурси для реінвестування – 
зростання прибутку, залучення нових інвесторів; 

 постійне поповнювання товарного асортимен-
ту новими туристичними продуктами; 

 розширювати коло покупців тощо. 
Конкурентна перевага - це перевага, що забез-

печує міцні позиції підприємства на ринку і доходи 
на рівні вищому середнього по галузі, завдяки кра-
щій компетенції і можливостям в певній сфері чи 
напрямку діяльності. [1, c. 45].  

Конкурентна перевага туристичного підпри-
ємства – це той показник, який забезпечує їй пере-
вершення конкурентів на цільовому ринку. Форму-
вання конкурентної переваги є основою маркетин-
гової стратегії, яка забезпечить підприємству тури-
стичної індустрії досягнення рівня зростання й 
прибутковості вищого, ніж у середньому на ринку. 
Це в свою чергу забезпечить певний розвиток підп-
риємства в ринкових умовах та його економічну 
безпеку. 

Сильна сторона підприємства туристичної ін-
дустрії перетворюється в конкурентну перевагу, 
якщо вона відтворює показник, який є дуже важли-
вим для даного ринку (тобто має найвищий ранг). 

Виділяють три основні сфери конкурентних 
переваг: 

Організаційні ( розмір підприємства, рівень 
мобільності, набутий досвід діяльності, ефектив-
ність менеджменту, фінансова могутність, розмір 
ресурсної бази); 

 



С. В. Васильчак, С. С. Семак 

 62 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

Рис. 1. Кількість підприємств туристичної індустрії (юридичних та фізичних осіб) в Україні  
за період 2011 – 2013 років, одиниць [3, с. 202; 4, с. 202] 

 
Функціональні переваги охоплюють показни-

ки діяльності функціональних служб підприємст-
ва::  

Маркетинг (імідж підприємства, розмір і кіль-
кість цільових ринків, знання споживачів, переваги 
в інформації як результат маркетингових дослі-
джень, ефективна цінова стратегія, ефективна ко-
мунікаційна політика, високий рівень сервісного 
обслуговування, ефективна стратегія товарного 
руху); 

Виробництво (ефективність виробництва, 
якість туристичних продуктів);  

Кадри (кваліфікація персоналу, досвід практи-
чної діяльності). 

Переваги, які засновані на взаємовідносинах із 
зовнішніми організаціями, охоплюють низку пока-
зників, які відтворюють імідж та набутий досвід 
роботи підприємства з фінансовими організаціями, 
посередниками, політичними організаціями, кон-
курентами, постачальниками ( контроль за канала-
ми збуту, впливові контакти в галузі, підтримка 
уряду, доступ до фінансових ресурсів, доступ до 
матеріально-технічних ресурсів). 

Конкурентні переваги поділяють на зовнішні 
та внутрішні. 

Зовнішні конкурентні переваги охоплюють ті 
показники, які характеризують ринкову перевагу 
підприємства у задоволенні тих чи інших потреб 
споживача [2]. Таким чином, зовнішні конкурентні 
переваги відтворюють цінність для споживача. До 
зовнішніх конкурентних переваг належать: якість 
товару, сервісне обслуговування, імідж підприємс-
тва, знання споживачів, високий рівень інновацій 
та ін.  

Внутрішні конкурентні переваги охоплюють ті 
показники, які характеризують переваги підприєм-
ства у цінових аспектах конкурентної боротьби. 
Таким чином, внутрішні конкурентні переваги ха-

рактеризують цінність для підприємства і засновані 
на її виробничих та організаційних ноу-хау [2]. До 
внутрішніх конкурентних переваг належать: техно-
логія, ефективність виробництва, економія на мас-
штабах виробництва, ефективність менеджменту, 
ефективні контакти з постачальниками матеріаль-
но-технічних ресурсів та ін.. 

Аналіз конкурентних переваг туристичного 
підприємства з метою убезпечення економічної 
безпеки в ринкових умовах повинен ґрунтуватися 
на необхідному інструментарії, за допомогою якого 
можна оперативно оцінити ситуацію, що склалася 
(рис. 2). Аналітичний інструментарій повинен від-
повідати найважливішим вимогам для обґрунту-
вання, прийняття і реалізації управлінських рішень: 
формувати єдине інформаційне поле; забезпечува-
ти високу оперативність для оцінки ефективності 
процесів формування й розвитку конкурентних пе-
реваг та їх прогнозування. 

Аналіз конкурентних переваг туристичного 
підприємства повинен ґрунтуватися на необхідно-
му інструментарії, за допомогою якого можна опе-
ративно оцінити ситуацію, що склалася. Аналітич-
ний інструментарій повинен відповідати найбільш 
важливим вимогам для обґрунтування, прийняття і 
реалізації управлінських рішень: формувати єдине 
інформаційне поле; забезпечувати високу операти-
вність для оцінки ефективності процесів форму-
вання й розвитку конкурентних переваг та їх про-
гнозування. 

Методика комплексного дослідження конку-
рентних переваг підприємства ґрунтується на мар-
кетинго-орієнтованому підході до управління підп-
риємством і включає дослідження галузі, тобто ви-
вчення стану і тенденцій розвитку ринку в цілому й 
активності конкурентів зокрема, а також внутріш-
ніх можливостей і компетентностей підприємства. 
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Рис. 2. Структурно - логічна схема досягнення конкурентних переваг підприємством  
туристичної індустрії в контексті формування економічної безпеки 

 
І етап. Дослідження макросередовища підпри-

ємства туристичної індустрії: метод теоретичного 
узагальнення, прийом SWOT-аналізу і PEST – ана-
лізу. 

ІІ етап. Аналіз середовища безпосереднього 
оточення і оцінка зовнішніх конкурентних переваг 
підприємства туристичної індустрії: збір і вивчення 
інформації про характеристики галузі, тенденції їх 
зміни. 

2.1. Характеристика стану та перспектив галу-
зі. 

2.2. Аналіз конкурентного середовища галузі. 
2.3. Аналіз конкурентів. 
Інструментарій: технічні прийоми і засоби об-

робки інформації (перевірки) угрупування, систе-
матизація, табличний, деталізації й узагальнення), 
методи і прийоми економічного аналізу. 

2.4. Аналіз зовнішніх конкурентних переваг: 
порівняльний аналіз властивостей послуг підпри-
ємства туристичного бізнесу з послугами конкуре-
нта. 

ІІІ етап. Оцінка процесів формування та роз-
витку конкурентних переваг підприємств туристи-
чного бізнесу: методи і прийоми економічного ана-
лізу, економіко-математичні методи. 

3.1. Формування системи показників конкуре-
нтних переваг підприємства туристичного бізнесу: 
технічні прийоми і методи обробки інформації; 

3.2. Побудова і обґрунтування еталону конку-
рентних переваг підприємства туристичного бізне-
су: метод еталонів; 

3.3. Оцінка конкурентних переваг функціона-
льних сфер діяльності підприємства туристичного 
бізнесу: методика комплексної рейтингової оцінки 
сфер діяльності підприємства туристичного бізне-
су. 

3.4. Оцінка стану та перспектив розвитку кон-
курентних переваг: методика визначення стратегі-
чних позицій підприємства. 

Враховуючи результати проведеного маркети-
нгового дослідження, що до кількості конкурент-
них переваг та їх важливості доречно запропонува-
ти чотири різновиди ринків для туристичних підп-
риємств: 

Об’ємний ринок – це такий ринок, на якому 
конкурентних переваг небагато, але вони досить 
значні, тобто підприємство туристичного бізнесу, 
яке володіє конкурентною перевагою, вигідно від-
різняється від інших. Прибутковість підприємства 
на такому ринку значною мірою залежить від їх 
ринкової частки та розміру. 

Фрагментарний ринок – дає великі можливості 
для отримання конкурентних переваг, але це – не-
значні переваги, які не дають змоги отримати сут-
тєву перевагу над конкурентами. На такому ринку 
можливе співіснування багатьох невеликих підпри-
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ємств з різним рівнем рентабельності. На фрагмен-
тарному ринку з метою підвищення рентабельності 
ефективнішою є стратегія переорієнтації на 
об’ємний або спеціалізований ринок.  

Тупиковий ринок, як і об’ємний, має небагато 
конкурентних переваг, але, на відміну від 
об’ємного ринку, ці конкурентні переваги не є важ-
ливими. Найвищу рентабельність не забезпечують 
ні набутий досвід, ні ефект економії на масштабах 
виробництва, виграють нові туристичні підприємс-
тва які пропонують нові підходи до формування 
асортиментної політики. У тупиковому ринку важ-
ко зайняти позицію ринкової ніші або знизити ви-
трати. Стратегічні рішення мають бути спрямовані 
на поліпшення збутової діяльності. 

Спеціалізований ринок дає багато можливос-
тей для отримання конкурентних переваг, і ці кон-
курентні переваги будуть мати велике значення. На 
такому ринку ринкова частка не відіграє вирішаль-
ної ролі, найбільше значення має ринкова частка на 
певному сегменті (ніші) цього ринку, навіть якщо 
він невеликий за розміром. Найвищу рентабель-
ність на такому ринку визначає рівень диференціа-
ції та спеціалізації підприємства, її вміння виявити 
і задовольнити специфічні потреби певного вузько-
го кола споживачів. 

Висновки. Для досягнення визначених цілей 
та завдань підприємствами туристичної індустрії 
при побудові стратегії конкурентних переваг з ме-
тою забезпечення їх економічної безпеки неодмін-
но повинно бути враховано, як власні виробничі 
потужності даних підприємств так і велична та 
змінність зовнішнього попиту на туристичні про-
дукти, що дасть можливість об’єктивно виокреми-
ти кожному із них свої позиції на конкретному ри-
нку та вибрати правильний вектор процесу управ-
ління на ньому. 
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Васильчак С. В., Семак С. С. Формування кон-
курентоспроможності туристичних підприємств у 
контексті забезпечення економічної безпеки  

Досліджуються процеси формування конкурентних 
переваг підприємств туристичної індустрії. Доведено 
взаємообумовленість та взаємопов’язаність конкуренто-
спроможності з процесами ефективного функціонування 
та розвитку туристичного підприємства. Проведено ана-
ліз чисельності підприємств туристичної індустрії в ди-
наміці, який доводить їх збільшення на ринку туристич-
них послуг. Подана оцінка зовнішніх конкурентних по-
зицій та переваг туристичного підприємства. Розроблена 
структурно - логічна схема досягнення конкурентних 
переваг підприємством туристичної індустрії в контексті 
формування його економічної безпеки. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, підпри-
ємство, туристична індустрія, конкурентний потенціал, 
розвиток, стратегія, економічна безпека. 

 
Васыльчак С. В., Сэмак С. С. Формирование 

конкурентоспособности туристических предприятий 
в контексте обеспечения экономической безопасности  

Исследуются процессы формирования конкурент-
ных преимуществ предприятий туристической инду-
стрии. Доказано взаимообусловленность и взаимосвя-
занность конкурентоспособности с процессами эффек-
тивного функционирования и развития туристического 
предприятия. Проведен анализ численности предприятий 
туристической индустрии в динамике, который доводит 
их увеличение на рынке туристических услуг. Представ-
ленная оценка внешних конкурентных позиций и пре-
имуществ туристического предприятия. Разработана 
структурно - логическая схема достижения конкурент-
ных преимуществ предприятием туристической инду-
стрии в контексте формирования экономической без-
опасности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предпри-
ятие, туристическая индустрия, конкурентный потенци-
ал, развитие, стратегия, экономическая безопасность. 

 
Vasylchak S. V., Semak S. S. The formation of the 

competitiveness of tourist enterprises in the context of 
ensuring of the economic security 

The article investigates the processes of competitive 
advantage formation in tourism industry. Interdependence 
and interrelatedness of competitiveness with the processes of 
effective operation and development of the tourism business 
was proved. Was made analysis of the number of enterprises 
in the tourism industry in dynamics,which demonstrates the 
increasing at tourism market. The evaluation of external 
competitive positions and advantages of tourism enterprises 
is given. Was made the structural and logical scheme how to 
achieve competitive advantage by tourism industry enterprise 
in the context of its economic security formation. 

Keywords: competitiveness, enterprise, tourism indust-
ry, competitive potential, development, strategy, economic 
security. 
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ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ  

ВПЛИВУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ НА ЙОГО ВАРТІСТЬ 
 
Постановка проблеми. Створення та впрова-

дження системи управління вартістю банку перед-
бачає визначення найголовніших факторів, які 
впливають на його вартість. Завдання менеджера 
банку у цьому випадку полягає у виявленні залеж-
ності зміни вартості банку від цих факторів та ефе-
ктивному використанні тих із них, які чинять най-
більший вплив на вартість банку. Одним із найвп-
ливовіших факторів, які формують вартість банків, 
на думку вітчизняних та зарубіжних вчених, є його 
рентабельність, яка може бути охарактеризована 
значною кількістю показників. Саме тому необхід-
ним є визначення складу системи показників для 
оцінки впливу рентабельності банку на його вар-
тість, що дозволить підвищити ефективність 
управлінських рішень менеджерів банку. 

Фактор – це причина, рушійна сила якого-
небудь явища, процесу, що визначає його характер 
або окремі його риси [1, c. 312]. З огляду на специ-
фіку банківської діяльності (значна частка зо-
бов’язань у пасивах банку, підвищений рівень кон-
центрації банківських ризиків, високий рівень заре-
гульованості діяльності банків, значна частка нема-
теріальних активів, висока витратність діяльності, 
інформаційна закритість) набір факторів, що ви-
значають вартість банків, буде відрізнятися від на-
бору факторів, які формують вартість підприємств.  

Аналіз досліджень і публікацій. Серед вітчи-
зняних вчених найбільш детальний перелік факто-
рів, що впливають на вартість банку, запропонува-
ли Т. А. Васильєва [2, с. 32] та А. О. Єпіфанов [3, 
с. 33], які наголошують на необхідності доповнен-
ня їхнього переліку наступними факторами: держа-
вне регулювання; механізм формування доходів; 
здатність ефективно управляти ризиками; централі-
зація контролю; фактор часу; місце на ринку бан-
ківських послуг; ефективність менеджменту; май-
новий комплекс; гудвіл. Проте недостатньо дослі-
дженим залишається питання визначення набору 
показників для характеристики окремих факторів, 
які впливають на вартість банку, зокрема факторів 
фінансового стану, серед яких виділяють і рентабе-
льність. 

Мета статті. Метою статті є формування 
складу системи показників для оцінки впливу рен-
табельності банку на його вартість. 

Виклад основного матеріалу. Основним фак-
тором, який визначає вартість банку, на думку віт-
чизняних та зарубіжних вчених [2, с. 32; 3, с. 33; 4, 
с. 28; 5, c. 107], є його фінансовий стан. Аналіз фа-
кторів фінансового стану банку передбачає ком-
плексну оцінку його діяльності, яка здійснюється за 
допомогою системи показників, що характеризу-
ють стан, надійність і перспективу розвитку банку 
в умовах ринку. Мета такого аналізу – встановити 
та оцінити фінансовий стан банку з одного боку, а з 
іншого, здійснити аналіз фінансових результатів 
діяльності банку і на цій основі постійно проводити 
роботу, спрямовану на підвищення його фінансової 
стійкості для того, щоб визначити найбільш важли-
ві аспекти і слабкі позиції у фінансовому стані [4,  
с. 28]. 

На думку І. Б. Івасіва, серед основних фінан-
сових факторів створення вартості слід виділити 
наступні [6, с. 87]: прибутковість, яка визначається 
здатністю банку генерувати прибуток, який пере-
вищує витрати на залучення капіталу; масштаб, 
котрий поєднує в собі обсяг операцій на часовий 
інтервал позитивного спреду; капіталізація банку; 
вартість залучення ресурсів, яка відображає ризики 
банку. 

На думку К. О. Федотової [7, с. 30], фактори 
фінансового стану включають: рентабельність, лік-
відність, оборотність капіталу. 

В роботі Н. О. Байстрюченко [8, с. 22] при ви-
значенні фінансових факторів вартості пропонуєть-
ся розглядати такі показники, як ліквідність, оборо-
тність капіталу, наявність власного капіталу, мане-
вреність власного капіталу, рентабельність вироб-
ництва. 

Таким чином, для оцінки фінансового стану 
банку використовується значна кількість різнома-
нітних показників. 

В табл. 1 наведено основні точки зору вітчиз-
няних та зарубіжних авторів щодо факторів фінан-
сового стану, які впливають на вартість банку. 

Як видно з табл. 1, найчастіше для оцінки фі-
нансового стану використовуються показники рен-
табельності, які характеризують економічну ефек-
тивність банку шляхом порівняння досягнутого 
ефекту з витратами або з ресурсами, що були вико-
ристані для цього.  

 

Фінанси 
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Таблиця 1 
Запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими фактори фінансового стану,  

які впливають на вартість банку 

Склад факторів фінансо-
вого стану банку 

Автори 

[9
, с

. 1
4]

 

[1
0,

 с
. 6

1]
 

[5
, с

. 1
05

] 

[1
1,

 с
. 9

3]
 

[1
2,

 с
. 9

9]
 

[3
, с

. 1
23

] 

[1
3,

 с
. 1

5]
 

[1
4,

 с
. 1

1]
 

[1
5,

 с
. 1

50
] 

[1
6,

 с
. 2

80
] 

[1
7]

 

[1
8]

 

[1
9,

 с
. 4

1]
 

[2
0,

 с
. 3

77
] 

[2
1,

 с
. 9

9]
 

[2
2,

 с
. 4

1]
 

В
сь
ог
о 

Рентабельність + + + + +  + +   + +    + 10 
Ліквідність  +  + +  + +  + +  +    8 
Власний капітал + + + + + +      + +    8 
Структура активів +        + +       3 
Ділова активність   +            +  2 
Майновий стан      +        +   2 
Структура зобов’язань          +        1 
Всього 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 34 

 
В табл. 2 наведено основні точки зору вітчиз-

няних та зарубіжних авторів щодо видів показників 
рентабельності банку. 

Як видно з табл. 2, зарубіжні та вітчизняні 
вчені, оцінюючи рентабельність банку, використо-
вують від 2 до 12 показників. Для аналізу рентабе-
льності банку пропонується використовувати на-

ступні коефіцієнти: рентабельність капіталу, рента-
бельність активів, чиста процентна маржа, чистий 
спред, продуктивність праці середньорічного пра-
цівника, дохідність активів, чистий прибуток на 
одну акцію, коефіцієнт чистої рентабельності акці-
онерного капіталу, рентабельність діяльності за 
витратами. 

 
Таблиця 2 

Запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими показники рентабельності банку 

Показники рентабельності банку 

Автори 

[2
3,

 с
. 4

06
] 

[2
4,

 с
. 4

5]
 

[2
5 
с.

 1
35

] 

[2
6,

 с
. 3

5]
 

[2
7,

 с
. 3

22
] 

[2
8,

 с
. 3

70
] 

[1
0,

 с
. 6

1]
 

[9
, с

. 1
2]

 

[7
, с

. 3
0]

 

[1
2,

 с
. 1

00
] 

В
сь
ог
о 

Рентабельність капіталу + + + + + + + + +  9 
Рентабельність активів + + + + + + + +  + 9 
Чиста процентна маржа + + + + + + +    7 
Чистий спред + + + +  +  +   6 
Продуктивність праці середньорічного пра-
цівника 

+  + +       3 

Дохідність активів     +     + 2 
Чистий прибуток на одну акцію  +    +     2 
Коефіцієнт чистої рентабельності акці- 
онерного капіталу 

      +  +  2 

Рентабельність діяльності за витратами +  +        2 
Прибуток до оподаткування  +   +      2 
«Мертва точка» прибутковості банку +   +       2 
Рівень іншого операційного доходу +          1 
Рентабельність витрат +          1 
Загальний рівень рентабельності +          1 
Окупність витрат доходами +          1 
Рентабельність дохідних активів +          1 
Чиста непроцентна маржа  +         1 
Відношення непроцентних доходів до серед-
ніх загальних активів 

 +         1 

Всього 12 8 6 6 5 5 4 3 2 2 53 
 
Для обґрунтування складу показників для оці-

нки впливу рентабельності банку на його вартість 
слід провести ранжування запропонованих вітчиз-
няними та зарубіжними авторами показників рен-
табельності банку з використанням методу аналізу 
ієрархій (МАІ). Найбільш прийнятним і пошире-

ним МАІ є метод Т. Сааті  [29, с. 20]. Цей метод є 
найбільш доцільним, оскільки дозволяє врахувати 
різні точки зору учасників та прийти до узгодження 
в процесі обговорення. МАІ реалізується в декілька 
етапів [29, с. 20-43]: побудова ієрархії, формування 
матриці попарних порівнянь, отримання векторів 
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пріоритетів, оцінка ступеня узгодженості МПП, 
аналіз чутливості отриманого рішення. МАІ дозво-
ляє визначити пріоритети учасників, базуючись на 
їх «нечітких» порівняннях та аналізі. Реалізація 
МАІ є можливою в програмному пакеті Expert 
Choice. Шкала балів за методикою Т. Сааті [29, 
с. 53] визначається цілими непарними числами від 
1 до 9 включно (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Шкала оцінювання за методикою Т. Сааті 
Бал Значення 

1 Параметри рівносильні 

3 Перший параметр має незначну 
перевагу 

5 Перший параметр переважає 

7 Перший параметр має значну 
перевагу 

9 Перший параметр має безсумні-
вну перевагу 

 
 

Матриця оцінок заповнюється з використан-
ням правила [29, с. 49]: 

 

 
ji

ij a
a

1= , (1) 

 

де ija – елемент матриці і-го рядка j-го стовпця. 

Матрицю оцінок аналізованих показників рен-
табельності банку за шкалою Т. Сааті наведено на 
рис. 1. 

Компонента головного власного вектора обчи-
слюється як середнє геометричне значень у рядку 
матриці [29, с. 49]:  

 

 n
n

j
iji aV ∏

=
=

1
. (2) 

 

Компонента вектора пріоритетів обчислюється 
як нормоване значення головного власного вектора 
[29, с. 165]:  

 

=

=
n

i
i

i
i

V

V
P

1

. (3) 

 

 
 

Рис. 1. Матриця оцінок аналізованих показників рентабельності банку за шкалою Т. Сааті 
 
Як міру погодженості розглядають індекс по-

годженості (ІП) та відношення погодженості (ВП). 
Індекс погодженості розраховується за формулою 
[29, с. 51]: 

 

 
1

max

−
−λ=

n
n

ІП , (4) 

 

де 
maxλ – максимальне власне число матриці оці-

нок; 
n

 
– кількість порівнюваних показників. 

 
Для того, щоб оцінити, чи є отримане узго-

дження прийнятним, його порівнюють із випадко-
вим індексом (ВІ). Значення випадкового індексу 
залежно від порядку матриці наведено в табл. 4 [29, 
с. 25]. 
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Таблиця 4 
Значення випадкового індексу залежно  

від порядку матриці 
Порядок 
матриці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Випадковий 
індекс 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51

 
Відношення погодженості (ВП) розраховуєть-

ся за формулою [29, с. 25]: 
 

 
ВІ
ІПВП = . (5) 

 

Якщо величина ВП менше 0,1, то ступінь по-
годженості вважається прийнятним. Результати 
розрахунку вектора пріоритетів для 18 аналізова-
них показників рентабельності банку та ВП в про-
грамному пакеті Expert Choice наведено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результати розрахунку вектора пріоритетів для 18 показників рентабельності банку  
та ВП в програмному пакеті Expert Choice 

 
Як видно з рис. 2, для даного набору показни-

ків неможливо розрахувати індекс погодженості. 
Тому доцільним є скорочення набору показників, 
які можуть бути застосовані для аналізу рентабель-
ності банку.  

Результати розрахунку вектора пріоритетів для 
9 аналізованих показників рентабельності банку та 
ВП в програмному пакеті Expert Choice наведено 
на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 3. Результати розрахунку вектора пріоритетів для 9 показників рентабельності банку  

та ВП в програмному пакеті Expert Choice 
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Як видно з рис. 3, ВП (overall inconsistency) 
становить 0,05, що свідчить про достатньо високий 
рівень погодженості серед аналізованих показників 
рентабельності банку та можливість їхнього засто-
сування для оцінки впливу рентабельності банку на 
його вартість. Градієнтний графік пріоритетності 9 
аналізованих показників рентабельності банку на-
ведено на рис. 4. 

Як видно з рис. 4, найбільшу питому вагу се-
ред запропонованого набору показників рентабель-
ності банку мають 2 показники – рентабельність 
капіталу та рентабельність активів. 

Для оцінки однорідності 9 аналізованих пока-
зників, за якими можливо оцінювати вплив рента-
бельності банку на його вартість, пропонується за-
стосувати критерій Кохрена. 

Відношення експертів, в ролі яких виступають 
зарубіжні та вітчизняні вчені, до аналізованих по-
казників, можливо виразити наступним чином: 0 – 
не пропонується застосовувати показник для оцін-
ки впливу рентабельності банку на його вартість,  
1 – пропонується застосовувати відповідний показ-
ник. 

Потрібно перевірити гіпотезу Н0: всі аналізо-
вані показники пропонуються експертами рівною 
мірою. Альтернативна гіпотеза Н1 затверджує, що 
показники пропонуються експертами різною мі-
рою. Для перевірки гіпотези Н0 використовується 
критерій Кохрена. Гіпотеза Н0 відхиляється на рівні 
значимості α , якщо [30]:  

 

 2
)1)(1( −α−χ k>вQ , (6) 

 

де 
в

Q – вибіркове значення статистики Q; 

2
)1)(1( −− kαχ
 
– квантиль розподілу 2

1−kχ  порядку 

α−1 . 
Розрахунок Q-критерію Кохрена пропонується 

здійснити в програмному пакеті STATISTICA 6.0 в 
модулі Nonparametric/Cochran Q-test. Результати 
оцінки однорідності аналізованих показників, за 
якими пропонується оцінювати вплив факторів на 
вартість банків, за критерієм Кохрена при рівні 
значимості 05,0=α наведено на рис. 5-6 та в 

табл. 5.  

 

 
Рис. 4. Градієнтний графік пріоритетності 9 показників рентабельності банку 

 

 
 

Рис. 5. Оцінка однорідності 18 аналізованих показників рентабельності банку за критерієм Кохрена 
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Рис. 6. Оцінка однорідності 9 аналізованих показників рентабельності банку за критерієм Кохрена 
 

Таблиця 5 
Оцінка однорідності аналізованих показників,  
за якими пропонується оцінювати вплив факто-
рів на вартість банків, за критерієм Кохрена 

Кількість аналізо-
ваних показників 
рентабельності 

банку 

в
Q  

Число 
ступенів 
свободи 

2
)1)(1( −− kαχ  

Гіпотеза, 
яка прий-
мається 

18 67,80 17 28,87 Н1

9 10,07 8 15,51 Н0

 

Як видно з рис. 5-6 та табл. 5, вибіркове зна-
чення статистики вQ  для 18 аналізованих показни-

ків більше за табличне значення критерію 
2

)1)(1( −− kαχ , тому при рівні значущості 05,0=α
 приймається гіпотеза Н1: експертами пропонується 

застосовувати показники різною мірою, тобто за-
пропонований набір показників не є однорідним. 
Вибіркове значення статистики вQ  для 9 аналізо-

ваних показників менше за табличне значення кри-

терію 2
)1)(1( −− kαχ , тому при рівні значущості 

05,0=α
 
приймається гіпотеза Н0: експертами 

пропонується застосовувати показники рівною мі-
рою, тобто запропонований набір показників є од-
норідним. 

Висновки. Таким чином, розрахунок відно-
шення погодженості за методом аналізу ієрархій 
Сааті та оцінка однорідності аналізованих показни-
ків за критерієм Кохрена дають можливість запро-
понувати набір показників для оцінки впливу рен-
табельності банку на його вартість. Представлений 
склад показників є підґрунтям для прийняття 
управлінських рішень щодо підвищення рентабе-
льності банку, а відтак – і збільшення його вартос-
ті. Подальші дослідження можуть бути здійсненні у 
напрямку визначення набору показників для харак-
теристики інших факторів фінансового стану, які 
впливають на вартість банків: ліквідності, власного 
капіталу, структури активів, ділової активності, 
майнового стану, структури зобов’язань.  
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ників для оцінки впливу рентабельності банку на 
його вартість 

Запропоновано для оцінки впливу рентабельності 
банку на його вартість використовувати наступну систе-
му показників: рентабельність капіталу, рентабельність 
активів, чиста процентна маржа, чистий спред, продук-
тивність праці середньорічного працівника, дохідність 
активів, чистий прибуток на одну акцію, коефіцієнт чис-
тої рентабельності акціонерного капіталу, рентабель-
ність діяльності за витратами. Розраховано відношення 
погодженості між аналізованими показниками рентабе-
льності банку, оцінено їхню однорідність.  
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Гонтарь Д. Д. Формирование состава системы 

показателей для оценки влияния рентабельности 
банка на его стоимость 

Предложено для оценки влияния рентабельности 
банка на его стоимость использовать следующую систе-
му показателей: рентабельность капитала, рентабель-
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мыми показателями рентабельности банка, оценена их 
однородность.  
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торы финансового состояния. 

 
Gontar D. D. Formation of a system of indicators 

for impact assessment of bank’s profitability on its value 
The article contains the proposition to use the follow-

ing system of indicators for impact assessment of bank’s 
profitability on its value: return on equity, return on assets, 
net interest margin, net spread, average worker productivity, 
yield assets, net earnings per share, net return on equity, re-
turn on costs. The ratio of coherence between the analyzed 
indicators of bank’s profitability has been calculated, their 
homogeneity has been estimated. 

Keywords: bank’s value, Cochran test, hierarchy analy-
sis method, bank’s profitability, factors of financial position. 

 
Стаття надійшла до редакції 10.07.2014 
Прийнято до друку 10.09.2014 

  



Л. П. Масленникова, С. Н. Гончарова, О. В. Гуденица 

 72 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

УДК 336.717.111.7 
Л. П. Масленникова, 

кандидат экономических наук,  
С. Н. Гончарова, 

кандидат экономических наук,  
О. В. Гуденица, 

кандидат экономических наук,  
Ростов-на Дону,  Россия 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ CashManagement 

 
В результате финансового кризиса начавшего-

ся в 2008 г., весь мир ощутил на себе особенности 
выстроенной к этому времени глобальной финан-
совой системы. По сути, не осталось ни одной кор-
порации и финансовою рынка, которые не испыта-
ли бы последствия кризисной «шоковой терапии». 
Кредитные риски, дорогие заемные средства, «раз-
мытая» ликвидность, дефолты партнеров – вот не-
полный список обстоятельств, которые заставили 
задуматься о механизмах более эффективного 
управления капиталам компании. 

Попав в подобную ситуацию, многие органи-
зации оптимизируют финансовые взаимоотноше-
ния внутри собственной структуры. В результате в 
текущую политику развития корпоративного 
управления собственники к топ-менеджеры без 
колебаний включают в качестве приоритетной за-
дачу создания и развития корпоративного казна-
чейства [4]. 

Группы компаний, в которых отсутствует цен-
трализованное управление финансовыми операци-
ями, не только несут высокие издержки, но и ли-
шены возможности активно управлять оборотным 
капиталом. Чтобы повысить эффективность ис-
пользования средств холдингов необходимо «вруч-
ную» контролировать все казначейские функции в 
группе или воспользоваться современными банков-
скими продуктами CashManagement [2]. 

Продукты и технологии CashManagement 
пришли из иностранной банковской практики, где 
распространены, по крайней мере, последние лет 
20 и являются неотъемлемой частью обслуживания 
корпоративных клиентов. Естественно, используя 
наработанные технологии, российские банки. Вхо-
дящие в международные корпорации, первыми 
предложили подобные услуги на российском рын-
ке. Например, Ситибанк начал работу по направле-
ниюCashManagement в России еще в 1997 г. Для 
сравнения первый среди  российских банков –
Альфа банк – только в 2005 г. В области развития 
технологий, широты продуктовой линейки и гиб-
кости решений представители иностранных банков 
сейчас находятся далеко впереди российских. 

Обычно к инструментам CashManagement от-
носят различные расчетные продукты, которые 
позволяют выполнять банку некие казначейские 
функции компании по управлению ликвидностью, 

платежами, поступлению средств и процентными 
ставками. Все банки, будь то иностранный или рос-
сийский, видят услуги CashManegment как набор 
полезных для клиента опций, из которых можно 
«собрать»мозаику – решение, подходящие под по-
требности конкретного клиента. Однако набор эле-
ментов, из которых состоит продуктовая линейка, у 
российских и зарубежных различается как из-за 
того, что они находятся на разных этапах относи-
тельно практического опыта и экспертизы по 
направлению, так и из-за разного подхода к его 
формированию.  

Основу продуктовой линейки CashManagement 
российских банков на текущий момент составляют 
услуги по контролю денежных потоков холдинга: 
информирование о движении средств, контроль 
расходования средств подразделениями компании, 
в том числе с возможностью автоматические и 
ручного акцепта, контроль исполнения бюджета и 
материальный пулинг (MaterialPooling) [7]. Поня-
тие иностранных банков о CashManagement больше 
соответствует подходу, принятому в мире: в ли-
нейку CashManagement входят все услуги по 
управлению денежными средствами, a не только 
услуги для казначейств крупных многофилиальных 
компаний. Иностранные банки относят к продук-
там CashManagement такие услуги, как инкассация, 
эквайринг и др. Здесь вопрос больше в позициони-
ровании: российские банки так же оказывают по-
добные услуги, но в рамках других продуктовых 
групп [1, 9]. 

Необходимо отметить также, что стандартные 
продукты CashManagement, которые многие рос-
сийские банки сейчас внедряют или только плани-
руют это сделать, зарубежные банки предоставля-
ют давно. К технологиям, применяемым зарубеж-
ными банками в рамках данных продуктов, отно-
сится  виртуальный пулинг (NotionalPooling)  и 
зонтичный овердрафт (UmbrellaFacility) [5]. 

Наиболее «опытные» российские банки, кото-
рых, кстати, единицы, развивают имеющиеся про-
дукты CashManagement в направлении комплекс-
ности продуктового ряда и возможности его 
настройки под конкретных клиентов. Основные 
продукты, предлагаемые на сегодняшний момент 
ведущими банками России, отображены на табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные продукты CashManagment российских банков. 

Продукт Результаты и преимущества 
ВТБ 

Материальный 
пулинг 

Консолидация денежных средств на едином счете(мастер – счете) и осуществле-
ние финансирования счетов группы для обеспечения платежей участников пула.  
Преимущества : 
оперативное и эффективное распределение денежных потоков внутри группы 
компаний в автоматическом режиме; уменьшение финансовых расходов группы 
компаний, а также объемов и стоимости внешнего заимствования; анализ а авто-
матическом режиме возможности проведения расходных операций; формирова-
ние в автоматическом режиме платежных документов и переведение средств[7] 

Виртуальный 
пулинг 

Инструмент, который позволяет оперативно управлять процентным доходом и 
снижать процентные затраты по кредиту. Преимущества: 
получение повышенной процентной ставки исходя из суммы остатков по группе 
счетов, которые объединены в пул; сохранение денежных средств в оперативном 
управления (средства не перечисляются на депозитные счета банка; проведение 
ежедневного расчета ликвидной порции для всей группы компаний в автоматиче-
ском режиме; снижение процентных расходов компаний группы на использова-
ние заемных средств за счет компенсации части процентов. 

Овернайт 
корпоративный 

Ключевые преимущества: 
повышенный процент на совокупный остаток во счетам; размещение денежных 
средств группы компаний на короткий срок; эффективное использование средств 
группы компаний 

Промсвязьбанк 
 
 
 
 
Cashpooling 

Консолидация всех или части денежных средств группы компаний на главном 
счетеи их дальнейшее перераспределение между участвующими счетами. Основ-
ные результаты использования Cashpooling для  корпорации: 
- повышение рентабельности пассивов;. 
- снижение объемов и стоимости внешнего заимствования; 
- автоматический механизм кредитования внутри группы; 
-  прозрачность расчетов внутри группы; 
- увеличение доходности размещения средств 

Газпромбанк 
Консолидация де-
нежных средств и 
осуществление фи-
нансирования бан-
ковских счетов для 
обеспечения плате-
жей участников пу-
ла (Materialcashpool-
ing) 

Консолидация остатков денежных средств на одном выбранном клиентом счете – 
мастер-счете – и управление порядком их дальнейшего целевого расходования. В 
случае дефицита денежных средств на счете участника пула существует возмож-
ность финансирования с мастер-счета для исполнения ранее акцептованных го-
ловным предприятием платежных документов на участников пула (3] 

Перераспределение 
денежных средств 
по банковским сче-
там клиентов (No-
tionalcashpooling) 

Реализация механизма компенсации процентных расходов компаний-участников 
пула на использование заемных средств овердрафтов по расчетным счетам. Обес-
печение управление внутригрупповой ликвидностью методом компенсации про-
центных расходов 

Идентификация пе-
ревододателей по 
входящим платежам 
в пользу клиетов 
банка – юридиче-
ских лиц ( в валюте 
Российской Федера-
ции) 

Гарантированная идентификация контр агента – дебитора; ускорение процесса 
обработки ежедневной финансовой информации (выписки) поступающей из бан-
ка; сокращение операционных расходов на обработку банковской информации за 
счет 100-%-ной автоматизации процесса; кодировка дебитора и отдельно взятого 
документа; введение дополнительной аналитики в зависимости от глубины коди-
ровки. 
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Развитие продуктов в иностранных банках 
движется в направлении разработки инновацион-
ных решений, которые на базе стандартных про-
дуктов смогут предоставлять дополнительных сер-
вис клиентам. Соответствующее направление - 
внедрение расчетных продуктов распространенных 
за рубежом, но ограниченных сейчас российским 
законодательством: например, трансграничные 
продукты, электронное безакцептное списание как 
средство расчетов между компаниями (directdebit), 
предоплаченные карты. Такие иностранные банки 
развивают объединенные расчетные центры 
(Sharedservicecentres), которые распространены на 
европейском и других рынках и позволяют управ-
лять расчетами сразу в нескольких регионах (в Рос-
сии такие центры существуют пока в небольшом 
количестве). 

На данный момент крупнейшие российские 
корпорации, выходящие на международные рынки 
капитала, и представители среднего бизнеса стре-
мятся оптимизировать свои денежные потоки и 
рассматривают банки не только как источник заем-
ных средств, а как современного помощника кото-
рый предоставит комплексные решения, позволя-
ющие повысить эффективность финансовых про-
цессов. 

Когда финансы группы компаний децентрали-
зованы, а  управление денежными потоками возло-
жено на региональных менеджеров, то компания 
неизбежно сталкивается» с целым рядом проблем 
[2]. 

Различные региональные подразделения само-
стоятельно выбирают обслуживающие банки на 
местах, договариваются о ставках по кредитам и 
депозитам, распоряжаются остатками на банков-
ских счетах и пр. В результате группа компаний 
поддерживает множество счетов в большом коли-
честве банков с совершенно разными условиями 
обслуживания, форматами документации, каналами 
доставки информации. При этом казначейство в 
корпоративном центре не обладает достоверными 
сведениями о ликвидности всей группы в режиме 
реального времени и не имеет возможности опера-
тивно принимать решения. 

Именно поэтому часть компаний группы об-
ращается за кредитами на покрытие кассовых раз-
рывов в банки, тогда как другая ее часть испытыва-
ет избыток ликвидности и размещает временно 
свободные средства в краткосрочные депозиты. 

С финансированием кассовых разрывов далеко 
не все благополучно Различные компании группы 
оцениваются банками как представители: разных 
групп риска. Поэтому если в финансировании нуж-
дается компания с не слишком хорошими финансо-
выми показателями, то потребуется как минимум 
поручительство головной компании, нельзя исклю-
чить и отказа в кредите [8]. 

Как показывает опыт, попытки в ежедневном 
режиме планировать денежные потоки но группе в 
целом не приносят нужного результата; из-за раз-

личия в сроках предоставлении информации бан-
ками, форматах банковских отчетов, каналов пере-
дачи данных сведения об остатках средств могут 
поступать в нейтральное казначейство с опоздани-
ем на несколько дней. Это не позволяет оперативно 
корректировать платежный календарь, а также 
своевременно принимать решения о перераспреде-
лении доступных финансовых ресурсов между 
предприятиями [8, 10]. 

Помимо прочего работа с большим количе-
ством банков потребует содержания штата сотруд-
ников для решения повседневных юридических и 
организационных вопросов, нередко в разных ре-
гионах страны. 

Различие банковских процедур, разные подхо-
ды к оценкам риска, лимитам на одного заемщика, 
возможностям финансирования крупных сделок – 
все это отрицательно сказывается на управлении 
средствами, доступными группе компаний в целом. 
Процессы консолидации и укрупнения бизнеса, 
стремление к росту капитализации приводят к 
необходимости высвобождать собственные сред-
ства из неэффективных процессов, частично заме-
щая ими дорогие долговые обязательства перед 
банком, и максимально использовать возможности 
самофинансирования внутри группы компаний. 
Компании необходим полный контроль над финан-
сами  из корпоративного центра, а значит, центра-
лизация казначейских функций и сокращение об-
служивающих банков до одного – двух [8, 10]. 
Возможно централизовать казначейские функции 
самостоятельно, вводя жесткий тотальный кон-
троль над всеми процессами и операциями, связан-
ные с управлением финансовыми потоками, что 
неизбежно приведет к росту операционных расхо-
дов. Другой вариант – передать часть  полномочий 
казначейства банку, который располагает специ-
альными продуктами, относящимися к Cash-
Managment. 

В зависимости от степени централизации каз-
начейских функций и собственных потребностей 
компания может ограничится более простыми про-
дуктами CashManagement ( управление процент-
ными ставками, остатками на счетах) или выбрать 
более сложные ( централизация управления денеж-
ными потоками, документарных операций, всей 
работы  с дебиторами и кредиторами, начиная от 
электронного формирования заказов, счетов – фак-
тур и образования дебиторской задолженности по-
требителя или кредиторской задолженности по-
ставщику до фактического урегулирования – полу-
чения или отправки соответствующего платежа) 
[8]. 

Также у банков имеются продукты, которые 
позволяют управлять процентными ставками по 
краткосрочным кредитам и остатками на счетах и 
уже активно используются российскими компани-
ями.  

Более подробно они описаны в табл. 2. 
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Таблица 2 
Продукты CashManagement российских банков, позволяющие управлять остатками  

на счетах и процентными ставками по кредитам 
Продукт Результаты и преимущества

1 2
Альфа-Банк

«Постоянные 
поручения» 

Возможность осуществлять перечисления денежных средств:
- с заданной периодичностью: ежедневно, еженедельно, один раз в две недели, ежемесяч-
но, ежеквартально, один раз в полгода; 
- на заданную или вычисленную сумму: в сумме доступного остатка; в сумме входящего 
остатка на день перечисления; в размере фиксированной суммы; в сумме превышающей 
остаток, установленный клиентом по счету; в сумме процента от кредитного оборота 
за текущий день; в сумме процента от очищенного кредитового оборота за текущий день; 
в сумме процента от входящего остатка; в сумме процента от кредитового оборота за день, 
предшествующий дню списания [6]

«Идентификация вхо-
дящих платежей» 

Возможность сокращать затраты поступивших на счет платежей; безошибочно определять 
дебиторов и назначение платежей в валюте РФ в автоматическом режиме; повышать каче-
ство управленческой отчетности по продажам 

Нордеа Банк
Дистанционное 
распоряжение 
счетами холдинга 

Информационно- финансовый сервис Банк-Клиент- Холдинг позволяет головной органи-
зации: 
- получать выписки по всем счетам холдинга; создавать любые платежные документы по 
счетам дочерних компаний; подписывать электронно-цифровой подписью платежи дочер-
них компаний. 
Услуга «Контроль платежей позволяет удобно организовать распоряжение банковскими 
счетами удаленно через интернет [8]l 

Международная отчет-
ность по счетам МТ 
940/942 
 

Выписка по счету а формате МТ 940- аналог выписки с лицевого счета по каналам-SWIFT
в формате МТ 940, отчет о движении средств по счету в формате MT 942 может быть за-
гружен в любые программы дистанционного доступа к счету(Е –banking) поддерживаю-
щие сообщения МТ 944х, в том числе в систему CorporateNеtbank (Нордеа) 

Запрос о переводе 
средств МТ 101 

Организация транснациональными  холдингами централизованного управления своими 
счетами, открытыми по всему миру, в том числе в ОАО «Нордеа Банк» 

«Идентификация вхо-
дящих платежей» 

Автоматическая обработка входящих платежей, которая осуществляется с помощью кодов 
присвоенных клиентом своим контрагентам, заключенным договорам и пр. Банк распо-
знает коды, выгружает документы в системе Банк- Клиент. Далее в бухгалтерской про-
грамме клиента автоматически выполняются необходимые бухгалтерские про- водки для 
обработки поступивших сумм. 

«Идентификация вхо-
дящих платежей» 

Преимущества: 
- снижение затрат на ведение бухгалтерского учета; 
- ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и складских запасов; 
- возможность закрепления идентификатора за любым объектом – контрагентом-
договором-счетом на оплату и и пр.; 
- доступность как для платежей в рублях, так в иностранной валютах 

Промсвязьбанк
Управление счетами 
дочерних компаний 

PSB On-Line система управления счетами корпорации в банке через Интернет, позволяю-
щая принимать, обрабатывать и определять электронные документы 

Автоматизированная 
система контроля бюд-
жета 
 

Основные результаты:
- контроль статей расходования средств дочерними компаниями; 
- контроль лимитов расходов по приведенным статьям; 
- запрет расходования средств со счетов дочерних компаний на уровне платежных доку-
ментов при отсутствии акцепта со стороны головной организации 

Сводная 
выписка 

Получение информации о текущем состоянии счетов группы компаний в рамках одного 
отчета: 
- платежный лимит по счету - группе счетов; 
- остатки по счету группе счетов; 
- обороты по счету -группе счетов; 
- суммы и даты погашения по кредитам; 
- неиспользованные лимиты овердрафта/кредитной линии; 
- даты возврата депозитов

ЮниКредит Банк
Дубликат выписки по 
счету в формате 
SWIFT МТ 940 

Получение точной и полной информации о состоянии счетов дочерних компаний и об 
операциях по их счетам с любой удобной для них периодичностью 

Отчет о движении 
cpeдств по счету в фор-
матеSWIFNМТ 942 

Позволяет видеть дебетовые и кредитовые операции по счетам дочерних компаний сразу 
же после их исполнения 
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Окончание табл. 2 
1 2

Дубликат выписки по 
счету в расширенном 
формате в электронном 
виде 

Дубликат выписки составляется в расширенной формате, содержит в себе детали опера-
ции и реквизиты контрагента. Дубликат выписки или отчета о движении средств, полу-
ченный по системе IMB–Linkв виде структурированного файла, может быть импортирован 
в учетную систему клиента.

Система 
Идентификации перево-
додателя 
«ЮниКредит РАRТнер» 

Позволяет: 
- контролировать платежи дебиторов; 
- облегчить выверку входящих платежей; 
- уменьшить документооборот при организации учетных процедур 

Газпромбанк
«Расчетный 
Центр 

Финансовый мониторинг; предварительный контроль расходных операций; бюджетный 
контроль[3] 

Перевод денежных 
средств от физических 
лиц в пользу юридиче-
ского лица на основании 
договора банка с полу-
чателем денежных 
средств 

Преимущества: 
- перечисление платежей от физических лиц за счет клиента осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня после принятия платежного документа; 
- получение информации о поступивших платежах физических лиц с учетом идентифика-
ции плательщиков; 
Возможность выбора взимания комиссионного вознаграждения банка(за счет переводода-
теля или за счет клиента); 
- возможность запрашивать или получать промежуточную информацию о приеме денеж-
ных средств, используя систему электронного документооборота.  
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КОДЕКС ФІСКАЛЬНОЇ ПРОЗОРОСТІ: ІНІЦІАТИВИ МВФ 
 
Реалізація принципів ефективного управління 

державними фінансами і забезпечення підзвітності 
урядів вимагатиме відповідного інформаційного 
забезпечення. Підвищення міри фіскальної прозо-
рості допомагає створити умови для прийняття ін-
формованих економічних рішень, сформувати  дос-
товірне уявлення про стан державних фінансів, ві-
дповідні перспективи і ризики. Проблеми функціо-
нування державних фінансів привертають увагу 
багатьох вчених. Стаття О. А. Швагер присвячена 
дослідженню питання визначення поняття «держа-
вна казна», його правового режиму та співвідно-
шенню з іншими суміжними фінансово-правовими 
категоріями [1, c. 65]. 

У наукових роботах О. В. Дейнеки, Н. А. Дех-
тяр, Т. В. Турченюк, А. Ю. Третяк досліджено тео-
ретичні та практичні засади оцінки ефективності 
функціонування фінансів державного сектора еко-
номіки [2; 3], обґрунтовано місце фінансів держав-
ного сектора економіки в системі державних фі-
нансів України [4], досліджено види суб’єктів дер-
жавного сектора, проаналізовано та узагальнено їх 
класифікаційні ознаки, а також запропоновано ви-
ділення у складі державного сектора економіки 
державного унітарного та державного корпоратив-
ного секторів [5]. Дисертаційну роботу Д. М. Дми-
тренко присвячено розвитку теоретичних і методи-
чних основ реструктуризації фінансової системи, 
розробці методичних підходів і практичних реко-
мендацій, направлених на розвиток фінансової сис-
теми країни у контексті глобалізації [6]. Вченими 
узагальнено зарубіжний досвід функціонування 
державних фінансів на прикладі Республіки Болга-
рія [7], Республіки Польща [8], досліджено стан 
відповідності реалізації бюджетної політики Украї-
ни у сфері формування та використання державних 
видатків принципам організації бюджетних відно-
син європейського співтовариства [9], розгляда-
ються шляхи подолання вертикальних фінансових 
дисбалансів у зарубіжних країнах, на цій основі 
запропоновано заходи щодо покращення дієвості 
механізму фінансового вирівнювання в Україні 
[10]. У статті М. І. Макаренко викладено основні 
вимоги до дотримання стандартів і норм статисти-
ки державних фінансів, сформульовані Міжнарод-

ним валютним фондом для України та інших пере-
хідних країн [11, c. 115]. 

Утім, високо оцінюючи роботи вказаних авто-
рів, слід зазначити, що недостатньо уваги приділя-
ється проблемам поширення ініціатив МВФ щодо 
підвищення фіскальної прозорості.  

Метою статті є узагальнення рекомендацій 
МВФ по забезпеченню прозорості бюджетно-
податкової сфери як основи ефективного функціо-
нування державних фінансів.  

У 1998 р. Міжнародний Валютний Фонд 
(МВФ) представив «Кодекс належної практики по 
забезпеченню прозорості в бюджетно-податковій 
сфері», результатом чого стала добровільна про-
грама по підготовці оцінок прозорості в бюджетно-
податковій сфері, названих модулями. Ідея прий- 
няття Кодексу полягала у тому, що прозорість в 
бюджетно-податковій сфері є ключовою складовою 
належного управління, яке грає ключову роль в 
досягненні макроекономічної стабільності і висо-
коякісного зростання. В основі переглянутих редак-
цій Кодексу і Керівництва 2007 р. по забезпеченню 
прозорості в бюджетно-податковій сфері [12] ле-
жать такі принципи: по-перше, надання вичерпної і 
надійної інформації про минулу, поточну і майбут-
ню діяльність органів державного управління, її 
доступність сприяє прийняттю більш обґрунтова-
них і якісних економічних рішень, допомагає ви-
явити потенційні ризики для перспективного стану 
бюджетно-податкової сфери, скорегувати  податко-
во-бюджетну політику у відповідь на зміни еконо-
мічних умов і, відповідно, зменшити частоту і гос-
троту криз; по-друге, забезпечення підзвітності ор-
ганів державного управління за вибрані ними захо-
ди політики перед громадянами; по-третє, отри-
мання доступу до міжнародних ринків капіталу на 
сприятливіших умовах. Посилення контролю з бо-
ку громадянського суспільства і міжнародних рин-
ків ще більше сприяє реалізації першої мети, ство-
рюючи у органів державного управління стимули 
для проведення зваженої економічної політики і 
досягнення більшої фінансової стабільності. 

Усі країни мають забезпечувати прозорість у 
бюджетно-податковій сфері,  тому Кодекс визначає 
належну практику, добитися якої здатні країни, що 
знаходяться на усіх рівнях економічного розвитку. 
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Кодекс є одним з 12 фінансових стандартів, визна-
них міжнародним співтовариством, по яких готу-
ються Доповіді про дотримання стандартів і кодек-
сів (Reports on the Observance of Standards and 
Codes, ROSCs). Окрім питань прозорості в бюдже-
тно-податковій сфері, МВФ розробив стандарти, 
що стосуються даних, а також прозорості грошово-
кредитної і фінансової політики, оскільки ці сфери 
тісно пов’язані між собою, а іноді перетинаються. 
Дотримання державою-членом стандартів відносно 
прозорості доповнює собою здійснюваний МВФ 
нагляд, який передбачає моніторинг і консультації 
з офіційними органами країни по широкому кругу 
питань економічної політики для оцінки чинників 
економічної уразливості. 

Мета ROSCs по бюджетно-податковій сфері 
полягає в тому, щоби виявити сильні сторони і вра-
зливі місця для встановлення пріоритетних завдань 
по зміцненню фіскальних інститутів країни. Ці до-
повіді виявляють важливі фіскальні ризики і під-
вищують обізнаність про них, відіграючи корисну 
роль у процесі нагляду. Світова практика переко-
нує, що оцінки і рекомендації, що містяться в 
ROSCS по бюджетно-податковій сфері, виявилися 
корисними органам державного управління у ви-
значенні своїх потреб по зміцненню потенціалу і 
тим самим перетворилися на важливе джерело ін-
формації для встановлення пріоритетів відносно 
напрямів можливої технічної допомоги з боку 
МВФ і інших організацій, що надають таку допо-
могу.  

ROSCs по бюджетно-податковій сфері готу-
ються по запиту офіційних органів країни. З 1999 р. 
МВФ провів 111 таких оцінок у 94 країнах світу, у 
т.ч. 6 в Україні: Банківський нагляд (листопад 
2003 р.), Поширення даних (серпень 2003 р.), Фі-
нансова прозорість (вересень 1999 р., квітень 
2004 р.), Прозорість грошово-фінансової політики 
(листопад 2003 р.), Платіжні системи (листопад 
2003 р.) [13]. Рішення про підготовку і публікацію 
ROSCs приймаються добровільно і свідчить про 
намір країни поліпшити прозорість у бюджетно-по-
датковій сфері. Такі поліпшення можуть періодич-
но відзначатися в публікованих оновленнях допо-
відях або повторних оцінках прозорості в бюджет-
но-податковій сфері і  підкріплюватися позитивною 
реакцією на ці доповіді з боку приватних ринків і 
донорів. Загальновизнано, що це сприяє підвищен-
ню довіри суспільства до управління державними 
фінансами, а більш інформоване громадянське сус-
пільство здатне приймати і просувати ефективніші 
рішення в податково-бюджетній сфері. 

З часу першого видання в 1998 р. і останнього 
оновлення в 2007 р. Кодекс належної практики по 
забезпеченню прозорості в бюджетно-податковій 
сфері МВФ і супутнє керівництво є центральними 
ланками в глобальній архітектурі стандартів фіска-
льної прозорості.  За період з кінця 1990-х років 

були досягнуті значні поліпшення охоплення, якос-
ті і своєчасності надання інформації про державні 
фінанси, але криза, що вибухнула в 2008 р., вияви-
ла істотні недоліки, навіть в країнах з розвиненою 
економікою, в розумінні стану державних фінансів 
і відповідних перспектив і ризиків. У недавньому 
окументі МВФ з питань політики підкреслювалася 
необхідність зміцнення існуючих стандартів фіска-
льної прозорості і механізмів моніторингу, вклю-
чаючи Кодекс прозорості в бюджетно-податковій 
сфері і інструменти оцінки, з урахуванням уроків 
кризи і для запобігання поверненню до непрозорої 
бюджетної практики в майбутні періоди. 

Протягом 1 півріччя 2013 р. МВФ проводив 
консультації з урядами, групами громадянського 
суспільства, академічними кругами і учасниками 
фінансових ринків відносно шляхів зміцнення ста-
ндартів фіскальної прозорості і інструментів її оці-
нки. Коментарі, отримані в ході цього першого ра-
унду консультацій, відбиті у випущеному 1 липня 
2013 р. проекті переглянутого Кодексу. У рамках 
цього нового раунду консультацій з громадськістю 
МВФ просить додаткові відгуки, які будуть врахо-
вані  при підготовці остаточного варіанту Кодексу 
[14]. Переглянутий Кодекс покликаний підвищити 
рівень розробки і проведення політики підзвітності 
у використанні державних коштів, посилити стан-
дарти фіскальної звітності з урахуванням уроків 
недавньої економічної кризи, виявити і усунути 
пропуски в публікованій фіскальній інформації, а 
також сприяти підвищенню міри фіскальної прозо-
рості в країнах з будь-яким рівнем розвитку. Ці 
зміни покликані дати органам державного управ-
ління, громадянам і учасникам ринків повніше уяв-
лення про стан державних фінансів.  

Фіскальна прозорість – повнота, ясність, дос-
товірність, своєчасність і актуальність публікованої 
інформації про стан державних фінансів у минуло-
му, у поточному і майбутньому часі - є найважли-
вішим елементом в розробці і проведенні дієвої 
бюджетно-податкової політики. У все більшому 
числі емпіричних досліджень відзначається пози-
тивний зв'язок між фіскальною прозорістю, бюдже-
тними результатами і уявленнями про платоспро-
можність бюджету [15].  

Пропонована структура і зміст переглянутого 
Кодексу прозорості в бюджетно-податковій сфері 
по ряду аспектів відрізняються від існуючого Ко-
дексу. Конкретніше, новий Кодекс має наступні 
особливості: 

- більше уваги приділяється продуктам бю-
джетної звітності. Багато принципів Кодексу 
2007 р. ґрунтувалися на чіткості юридичних, інсти-
туціональних і процедурних механізмів фіскальної 
звітності. У переглянутому Кодексі більшість цих 
принципів збережені, але перероблені з акцентом 
на якість самої фіскальної звітності як об'єктивної 
основи для оцінки рівня фактичної прозорості. З 
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цією метою переглянутий Кодекс будується на 
трьох ключових аспектах розкриття бюджетної ін-
формації: бюджетна звітність, прогнозуванні і 
складанні бюджету; аналіз бюджетних ризиків і 
управління ними.  

- виділяються питання, що мають найважли-
віше значення для розробки і проведення макрое-
кономічної політики, зокрема оцінка державних 
витрат і фінансової підзвітності (Public Expenditure 
and Financial Accountability, PEFA), аналіз бюджет-
них ризиків і управлінню ними. У той же час в пе-
реглянутому проекті Кодексу відсутні принципи 
Кодексу 2007 р., що стосуються, наприклад, зайня-
тості в державному секторі, закупівель і процедур 
внутрішнього аудиту, оскільки ці питання, що ма-
ють більше управлінський характер, охоплені кон-
кретними показниками діяльності в основі PEFA, 
яка є розвитком програм управління публічними 
фінансами (The public financial management, PFM), 
системи оцінки ефективності (Performance Measure-
ment Framework, PMF). В основі PEFA лежить оці-
нка загальної бюджетної дисципліни, стратегічного 
розподілу ресурсів, ефективного використання ре-
сурсів для надання послуг; 

- враховано уроки кризи завдяки розширенню 
інституціонального охоплення бюджетної звітнос-
ті, повнішої інформації про державні баланси акти-
вів і пасивів, частішому і більш своєчасному на-
данню бюджетної інформації, вдосконаленню ана-
лізу бюджетних ризиків, активному фіскальному 
нагляду за субнаціональними структурами і дер- 
жавними корпораціями, більшої  узгодженості бю-
джетних прогнозів, бюджетних звітів, що готують-
ся впродовж року, і бюджетних даних на кінець 
року; 

- передбачає диференційовану практику. У 
Кодексі 2007 р. було встановлено єдиний стандарт 
належної практики в кожній сфері, тоді як в пере- 
глянутому Кодексі проводяться відмінності між 
базовою, належною і передовою практикою по ко-
жному з його 45 принципів. Це дозволяє країнам 
визначити ряд досяжних орієнтирів на шляху до 
повної відповідності передовим міжнародним стан-
дартам; 

- містить кількісні індикатори фіскальної про-
зорості для ретельнішого аналізу якості публікова-
них бюджетно-податкових даних і існуючих недо-
ліків у практиці фіскальної прозорості: показники 
міри охоплення бюджетної звітності, надійності 
бюджетних прогнозів і розміру, не відображених у 
звітності умовних зобов'язань. 

Переглянутий Кодекс прозорості в бюджетно-
податковій сфері також служить основою для нової 
оцінки фіскальної прозорості (ОФП), яка вводиться 
замість ROSCs по бюджетній сфері і дозволяє кра- 
їнам отримати більш аналітичні, порівняльні оцін-
ки своєї практики забезпечення фіскальної прозо-

рості, які служать керівництвом до дії. Нова ОФП 
містить наступні основні удосконалення: 

- доступніша форма оцінки: звіти ОФП містять 
набір зведених «теплових карт», які дають країнам 
ясну картину їх сильних сторін і аспектів, що вима-
гають доопрацювання, в області фіскальної прозо-
рості відносно принципів і практики Кодексу і тим 
самим дозволяють їм порівнювати свої результати з 
іншими країнами, а також визначати потреби в 
проведенні реформ; 

- ретельніший аналіз: основна увага приділя-
ється достатності і якості бюджетних даних, що 
надаються, і величині існуючих недоліків на основі 
кількісних індикаторів фіскальної прозорості, що 
містяться в Кодексі; 

- належна послідовність плану дій із забезпе-
чення фіскальної прозорості: визначення конкрет-
них кроків, які країні необхідно здійснити в серед-
ньостроковій перспективі для проведення найваж-
ливіших реформ, необхідних в області фіскальної 
прозорості;  

- оцінки трьох самостійних модулів: бюджетна 
звітність, прогнозування і складання бюджету, ана-
ліз ризиків і управління ризиками. Ці модулі мо-
жуть заповнюватися незалежним чином, що забез-
печує можливості для більше цілеспрямованих оці-
нок, орієнтованих на найбільш актуальні питання 
прозорості у відповідній країні. 

Після оприлюднення проекту Кодексу МВФ 
на пілотній основі проводить нові ОФП у ряді країн 
з розвиненою економікою, країн з ринком, що фор-
мується, і країн з низькими рівнем розвитку в Єв-
ропі і Латинській Америці, і результати цих оцінок 
використовуються для подальшого вдосконалення 
принципів і практики в проекті переглянутого Ко-
дексу. МВФ припускає опублікувати підсумкові 
доповіді за цими пілотними оцінками з дозволу 
офіційних органів відповідних країн.  

Окремо зробимо наголос на призначення 
PEFA, яка має такі цілі:  надання достовірної ін- 
формації про виконання системами, процесами і 
установами протягом тривалого часу вимог управ-
ління державними фінансами (PFM);  внесок у про-
цес реформування державного управління шляхом 
визначення, якою мірою реформи підвищують про-
дуктивність, ідентифікації успіху реформ та їх про-
довження; сприяння гармонізації діалогу по ефек-
тивності PFM, потреб у реформуванні та донорсь-
кої підтримки між урядом і донорами навколо за- 
гальної оцінки ефективності управління державни-
ми фінансами на основі скорочення операційних 
витрат для урядів країн.  

Структура PEFA була створена як аналітичний 
інструмент високого рівня, який складається з на-
бору 31 індикаторів і опорного звіту про виконання 
PFM, в якому міститься огляд виконання системи 
управління державними фінансами країни (рис. 1).  
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Рис. 1. Концептуальна схема механізму оцінки ефективності PEFA 
(власна розробка) 

 
Механізм PEFA дозволяє провести надійну, 

всеосяжну діагностику на основі фактичних даних, 
які можна порівнювати з ходом часу для монітори-
нгу результатів зусиль по реформування суспільно-
го управління державними фінансами. Він може 
використовуватися органами державного управлін-
ня для внутрішніх оцінок в країні, а також  зовніш-
німи агентствами через забезпечення узгодження та 
стандартизації запитуваної інформації і загальний 
інструментарій оцінки.  

Висновки: 
1. Розглянуто еволюцію впровадження Коде-

ксу належної практики по забезпеченню прозорості 
в бюджетно-податковій сфері в редакціях 1998 р., 
2007 р., 2013 р. Встановлено, що основними зміна-
ми в останній редакції Кодексу є: запровадження 
механізму оцінки державних витрат і фінансової 
підзвітності (Public Expenditure and Financial 
Accountability , PEFA), диференційована практика 
оцінки дотримання принципів фіскальної прозоро-
сті, заміна Доповіді про дотримання стандартів і 
кодексів (Reports on the Observance of Standards and 
Codes, ROSCs) оцінкою фіскальної прозорості 
(ОФП). 

2. До основних напрямів  удосконалення 
ОФП слід віднести: доступнішу форму оцінки (на-
бір зведених «теплових карт»), ретельніший аналіз, 
належну послідовність плану дій із забезпечення 

фіскальної прозорості; оцінку трьох самостійних 
модулів: бюджетна звітність, прогнозування і скла-
дання бюджету, аналіз ризиків і управління ризи-
ками.  

3. Формалізовано концептуальну схему меха-
нізму оцінки ефективності PEFA. Забезпечуючи 
загальний пул інформації для вимірювання та моні-
торингу управління державними фінансами, росту 
продуктивності і створення загальної платформи 
для діалогу про реформу PFM, підхід PEFA сприя-
тиме розвитку ефективних систем управління дер-
жавними фінансами країн світу. 

Перспективами подальших досліджень є роз-
робка рекомендацій із адаптації механізму оцінки 
ефективності PEFA до умов бюджетного процесу в 
Україні.   
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ШЛЯХИ УСУНЕННЯ АСИМЕТРІЙ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 
 
Постановка проблеми. Становлення засад 

демократичного суспільства потребує збалансуван-
ня загальнодержавних і місцевих повноважень вла-
ди, реформування місцевого самоврядування та їх 
власної фінансової бази, яка б створювала необхід-
ні умови соціально-економічного розвитку. Важли-
ве місце в системі фінансово-бюджетних взаємо-
відносин належить місцевим бюджетам, які, на 
жаль, не в змозі забезпечити, переважній більшості 
територіальних громад, їх фінансової самостійнос-
ті. За роки незалежності України, в результаті так 
званих реформ бюджетної системи, що декларують 
зростання ролі місцевих бюджетів у соціально-
економічному розвитку, фактично відбувається 
системне посилення централізації бюджетних кош-
тів у Державному бюджеті Україні та нівелювання 
повноважень органів місцевого самоврядування 
щодо їх бюджетних прав – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення. Не виключенням став 
Державний бюджет України 2014 року, прийнятий 
з грубими порушеннями бюджетних процедур, 
який не містить системних напрямів реформування 
таких важливих для держави інститутів як місцеві 
бюджети та міжбюджетні відносини. Водночас, 
досвід Західної Європи – Польща, Угорщина, Че-
хія, Словаччина, країн Балтії та інших, які здобули 
повну незалежність одночасно з Україною, свід-
чить про ефективність проведених бюджетних ре-
форм, що дали можливість суттєво підвищити рі-
вень їх соціально-економічного становища.     

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню питань організації місцевого самов-
рядування та його фінансової самостійності значну 
увагу приділяли такі вітчизняні та зарубіжні на- 
уковці, як Б. Андресюк, Ф. де Брюкке, С. Буковин-
ський, В. Вишневський, В. Геєць, О. Демків,              
В. Зайчикова, В. Кампо, О. Кириленко, В. Кравчен-
ко, І. Луніна, В. Ляшенко,  В.  Макогон, В. Рибак,  
А. Соколовська,  З. Новіцкі, Ю. Панейко, Д. Поло-
зенко, А. Поручник, В. Федосов, І. Чугунов,  
С. Юрій та інші.  

Мета і завдання дослідження. Проаналізува-
ти процес формування бюджетів всіх рівнів на 2014 
рік, встановити та узагальнити основні асиметрії 
бюджетної конвергенції України до стандартів Єв-
ропейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Кожна адмініс-
тративно-територіальна одиниця створює свій вла-
сний бюджет [1, с. 68], що належить до виключної 
компетенції органу місцевого самоврядування. 
Водночас, місцевий бюджет, як один із основних 
інститутів  фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування, за допомогою якого місцева влада 
може впливати на локальну активність, створювати 
умови для економічного і соціального піднесення 
території своєї юрисдикції [2, с. 12], одночасно є 
невід’ємно важливою складовою бюджетної полі-
тики держави. Важлива складова бюджетної полі-
тики – фінансово-бюджетне регулювання, як голо-
вний її інструмент, має бути спрямоване на встано-
влення потрібної рівноваги між фінансовими тран-
сферами, серед них субсидіями й тією часткою по-
датків, що призначаються державою, з одного боку, 
і податками та зборами, що справляються за рішен-
нями органів місцевої влади, – з іншого. Така рів-
новага має забезпечити право узгоджувати рівні 
прибутків і видатків з місцевими пріоритетами, а 
також забезпечувати, щоб місцеві послуги відпові-
дали мінімальним стандартам незалежно від рівня 
місцевих чи регіональних фінансових можливостей 
[3]. 

Посилаючись на Європейську хартію місцево-
го самоврядування Комітет Міністрів Ради Європи 
передбачає, що органи місцевої і регіональної влад 
мають мати у своєму розпорядженні відповідні об-
сяги ресурсів, які   давали б змогу ефективно здійс-
нювати надані національним законодавством пов-
новаження. Досягнення рівноваги державного і мі-
сцевого управління можна досягти шляхом законо-
давчого врегулювання розподілу повноважень та 
встановлення процесуальних норм бюджетного 
права, які закріплюють порядок формування бю-
джетних ресурсів держави, їх розподілу між різни-
ми бюджетами та використання. Аналіз бюджетно-
го процесу останніх років свідчить про невідповід-
ність в Україні повноважень місцевого самовряду-
вання та їх фінансових ресурсів, які знаходяться в 
їх розпорядженні. 

Прогнозований Міністерством фінансів Украї-
ни обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів 
на 2014 рік складає 242,8 млрд. гривень, що на 9,8 
відсотка більше очікуваного виконання за 2013 рік. 
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Власні і закріплені загальнодержавні надходження 
місцевих бюджетів розраховані в сумі 109,3 млрд 
гривень (45,0%) і міжбюджетні трансферти 132,8 
млрд. гривень плюс Державний фонд регіонального 
розвитку 3,5 млрд гривень мінус кошти, що підля-
гають вилученню до державного бюджету 2,8 млрд. 
гривень, всього – 133,5 млрд. гривень (55%). Зага-
льний обсяг місцевих бюджетів складає 5 312 грив-
ні в розрахунку на одного жителя, у тому числі 
власних і закріплених загальнодержавних доходів – 
2 397 гривні і міжбюджетних трансфертів – 2 915 
гривень [4]. 

Аналіз бюджетної дохідності адміністративно-
територіальних одиниць засвідчує, що протягом 
усього періоду незалежності України податкоспро-
можність місцевого самоврядування залишається у 

рази нижчою від європейських країн. Для прикла-
ду, у Польщі в 2009 році доходи бюджетів терито-
ріальних одиниць місцевого самоврядування скла-
ли 9 544 гривні на одного мешканця у тому числі 
власні доходи – 4992 гривні (52,3%), міжбюджетні 
трансферти – 4 551 гривню  (47,7%), із них: дотації 
– 1 550 гривень (16,2%), субвенцій – 3 001 гривню 
(31,5%). Розраховано автором за даними статисти-
чного органу Польщі і діючим курсом гривні до 
злотого [5].     

Питома вага обсягу доходів місцевих бюдже-
тів займає менше чверті  Зведеного бюджету Укра-
їни, в той же час міжбюджетні трансферти, почи-
наючи з 2011 року, складають більше половини 
загального обсягу місцевих бюджетів (рис. 1).  

 

 
*Складено автором за даними Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень і матеріалами Міністер-

ства фінансів України до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”. 
 

Рис. 1. Частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України та міжбюджетних трансфертів  
у загальному обсязі місцевих бюджетів (у відсотках) 

 
У 2014 році міжбюджетні трансферти місце-

вим бюджетам складуть 132,8 млрд гривень, що 
становить майже 112 відсотків попереднього пока-
зника за 2013 рік.  Темпи приросту міжбюджетних 
трансфертів перевищують на 4,1 відсотка аналогіч-
ний показник обсягу видатків місцевих бюджетів. 
Таким чином, в результаті  наявності структурних 
асиметрій доходів місцевих бюджетів, випереджу-
ючі темпи зростання видатків місцевих бюджетів в 
Україні забезпечуються не власними їх доходами, а 
дотаціями і субвенціями з Державного бюджету 
України.  

Основним із закріплених за місцевими бюдже-
тами загальнодержавним джерелом доходів зали-
шається надалі податок з доходів фізичних осіб, 
розрахунковий обсяг надходжень якого у 2014 році 
передбачено 71,3 млрд гривень, що на 110,1 відсот-
ка більше надходжень 2013 року де темпи приросту 
склали 5,7 відсотка. В структурі доходів місцевих 
бюджетів поточного року частка податку з доходів 
фізичних осіб передбачається 65,0 відсотка, у тому 

числі у доходах загального фонду – 96 відсотків. 
Слід зазначити, що протягом останніх двох років у 
зв’язку із структурними змінами дохідної частини 
місцевих бюджетів спостерігалася тенденція до 
скорочення частки податку з доходів фізичних осіб 
в доходах місцевих бюджетів відповідно на 0,9 і 1,9 
відсотка. Динаміка надходжень цього податку, по-
чинаючи з 2011 року має також тенденцію до зни-
ження на 1,4 відсотка в середньому за рік.  

Доходи державного бюджету на 2014 рік пе-
редбачені в обсязі 504,6 млрд гривень, що більше 
попереднього показника за 2013 рік на 14 відсотків. 
За попередніми даними державний бюджет у ми-
нулому році був не виконаний за доходами, а в по-
рівнянні з 2012 роком темп приросту склав лише 
0,6 відсотка Враховуючи реальний стан з надхо-
дженнями та прогнозованість соціально-економіч-
ної та політичної ситуації, визначені законом Укра-
їни параметри дохідної частини державного бю-
джету на 2014 рік є явно завищеними, а тому відсу-
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тня гарантія виконання міжбюджетних зобов’язань 
перед місцевими бюджетами. 

Водночас, порівняльний аналіз величини пе-
рерозподілу валового внутрішнього продукту 
(ВВП) через місцеві бюджети станом на початок 

2013 року  підтверджує його високий рівень, в по-
рівнянні з країнами Європейського Союзу (ЄС-27 
рис. 2). В цілому по ЄС (27 країн) частка доходів 
місцевих бюджетів у ВВП склала 3,9 відсотка, що 
майже у двічі менше як в Україні (7,2 відсотка).  

 

 
Рис. 2. Частка доходів місцевих бюджетів  окремих країн Європи у ВВП (станом на 01.01.2013 р.)  

у відсотках (складено автором за даними міністерства фінансів України до проекту  
Державного бюджету України на 2014 рік) 

 
 За даними Євростату у 2012 році ВВП на од-

ного жителя ЄС склав 35 116 дол. США, найниж-
чим із країн-членів ЄС  його рівень є у країнах ко-
лишньої соціалістичної співдружності держав: Бол-
гарії – 47, Румунії – 50, Латвії – 64 відсотки серед-
нього показника по ЄС . Найменший показник з 
європейських країн за даними спостерігається в 
Албанії, Боснії і Герцеговині по 30 відсотків, з аб-
солютним показником 10,5 тис. дол. США [6]. Для 
порівняння, в Україні абсолютний показник ВВП 
на душу населення складає лише 7,6 тис. дол. США 
або 21, 64 відсотка середнього показника  країн-
членів ЄС. 

Важливим чинником регулятивної функції 
бюджетної політики України, з одного боку є за-
безпечення конкурентоспроможності країни – ста-
ти рівноправним учасником світових економічних і 
фінансових відносин, а з другого – необхідність 
підвищення доволі низького рівня забезпечення 
населення і державних суспільних послуг, які мо-
жуть створювати соціальне напруження в суспільс-
тві [7, с. 336]. Врегулювання цих стратегічних за-
вдань держава здійснює в результаті перерозподілу 
вагомої частини ВВП через бюджети, суттєва час-
тина якого через місцеві бюджети спрямовується 
на вирішення завдань регіональної фінансової по-
літики.   Видатки місцевих бюджетів є основним 
фінансовим джерелом ресурсів місцевих органів 
самоврядування, їх економічною основою забезпе-
чення соціально-економічного і культурного розви-

тку територіальних громад. Через видатки місцевих 
бюджетів перерозподіляється  майже половина 
(42,8%) бюджетних коштів Зведеного бюджету 
України [8, с. 201]. 

Видатки місцевих бюджетів як засіб задово-
лення колективних потреб населення через реаліза-
цію алокаційної функції суспільних фінансів забез-
печують пряме надання, фінансованих з бюджету, 
певних благ, державних субсидій, суспільних благ 
за зниженими цінами, здешевлення кредитів [9], які 
не може надати ринкова економіка в повному обся-
зі. Водночас, при тому, що  власні і закріплені до-
ходи місцевих бюджетів не забезпечують постійно 
зростаючих доходів, а в бюджетній сфері не відбу-
вається структурно-функціональної перебудови 
бюджетних відносин і радикального відходу від 
уставленого багатьма роками принципу “утриман-
ня бюджетної установи”  за будь-яку ціну.  За 
останні 10 років видатки місцевих бюджетів мають 
тенденцію випереджуючих темпів зростання, порі-
вняно з видатками Державного бюджету України, 
на 0,8, а їх питома вага зросла на 2,2 відсоткових 
пункти. Не виключенням є і наміри продовження 
бюджетування у поточному році 

Розрахунковий видатковий ресурс місцевих 
бюджетів у 2014 році становитиме 242,8 млрд гри-
вень із якого передбачається спрямувати на утри-
мання галузей бюджетної сфери 205 млрд гривень 
(84,4%),  із них за рахунок соціальних субвенцій із 
державного бюджету – 57,2 млрд гривень (27,9%) і 
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на видатки з виконання самоврядних функцій – 
37,8 млрд гривень (тільки 15,6%) із яких за рахунок 
цільових субвенцій та інших коштів державного 
бюджету – 12,3 млрд гривень (5,1%). Самоврядні 
повноваження місцевого самоврядування передба-
чається забезпечити власними фінансовими ресур-
сами лише на 67,5 відсотка, це при тому, що їх пи-
тома вага є надзвичайно низькою – 15,6 відсотка, 
тоді як у переважної більшості європейських країн 
відсутній поділ видатків на власні і делеговані 
державні, а їх делегована частина забезпечується 

цільовими трансфертами з центральних бюджетів у 
тому числі і на договірних умовах з органами міс-
цевого самоврядування. Розрахункова структура 
місцевих бюджетів за функціональною ознакою на 
2014 рік наведена у таблиці 1. За даними порівня-
льного аналізу структури видатків місцевих бю-
джетів України і країн ЄС за 2010 рік, проведеного 
Інститутом бюджету та соціально-економічних до-
сліджень,  наявні асиметрії обумовлені, в першу 
чергу, національними відмінностями систем надан-
ня громадянам гарантованих соціальних послуг. 

 
Таблиця 1 

Розрахункова структура видатків місцевих бюджетів України за функціональною ознакою  
на 2014 рік  у відсотках (складено на підставі прогнозних розрахунків місцевих  

бюджетів до проекту Державного бюджету України на 2014 рік) 
 

Функції видатків Питома вага в % 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 27,26 

Транспорт 2,9 

Фізична культура і спорт 0,71 

Засоби масової інформації 0,16 

Освіта 30,81 

Охорона навколишнього природного середовища 0,03 

Послуги, пов’язані з економічною діяльністю 0,6 

Житлово-комунальне господарство 4,29 

Охорона здоров’я 20,39 

Культура і мистецтво 3,61 

Будівництво 5,33 

Сільське господарство 0,05 

Обслуговування боргу 0,66 

Цільові фонди 0,67 

Державне управління 1,65 

Інші видатки 0,74 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуації 0,06 
        
Водночас, в Україні функціонально-організа-

ційні асиметрії спричиняють суттєвий вплив на 
структуру видатків місцевих бюджетів. Для прик-
ладу, частка видатків на освіту в Україні у 2010 
році становила 33,6 відсотка загального обсягу ви-
датків тоді як у Польщі та Німеччині – 14,5, Сло-
ваччині 38,8,  ЄС (27 країн) – 18,3 відсотка. В той 
же час, в освіті України найнижчий показник кіль-
кості учнів загальноосвітніх шкіл на одного педа-
гогічного працівника – 9,2 учня, наповнюваність 
класів учнями – 18,3 учня у класі, відповідно у 
Польщі – 16 і 23, Німеччині – 18 і 23,5, Словаччи-
ні – 17 і 21,5 учня. За підрахунками Міністерства 
фінансів України, вплив лише зазначених двох фа-
кторів організаційно-функціональних змін в освіті, 
в порівнянні відповідно з Ірландією та Словаччи-

ною, складає 14,1 млрд гривень, або 18,8 відсотка 
прогнозного обсягу видатків галузі на 2014 рік. 
Крім зазначених факторів на ефективність викори-
стання бюджетних коштів в освіті значний вплив 
мають наявність малокомплектних шкіл (24,8%), 
педагогічне навантаження на вчителя – 18  навча-
льних годин на тиждень та інші. 

В охороні здоров’я України на 100 тис. насе-
лення функціонує в середньому 5,5 лікарень, із 
яких 4,3 установи фінансуються з місцевих бюдже-
тів, при 3,23 у країнах ЄС. Кількість лікарів у ліка-
рняних закладах на 10 тис. населення – 49,3 посад 
із яких у комунальних закладах – 41 при 28,1 лікаря 
у країнах ЄС. Крім того, в Україні неефективно 
використовується наявний ліжковий фонд, вимага-
ють суттєвого перегляду показники тривалості лі-
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кування у стаціонарах, завантаженості персоналу 
лікарськими процедурами та інші.  Аналогічні аси-
метрії спостерігаються в інших галузях бюджетної 
сфери. 

Загалом бюджетний процес 2014 року не змі-
нює існуючу в Україні систему централізації бю-
джетних коштів, а навпаки її поглиблює, викорис-
товуючи при цьому систему централізації  бюдже-
тних процедур. Спроби змінити на користь терито-
ріальних громад бюджетний процес мали місце і в 
2013 році. Повернення до Кабінету Міністрів Укра-
їни, поданого вчасно до 15 вересня проекту Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2014 
рік”, Голова Верховної Ради України В. Рибак ар-
гументував необхідністю доопрацювання бюджету, 
спрямованого на децентралізацію. Він пропонує 
частину коштів передбачити у держбюджеті на 
“вирівнювання” регіонального розвитку, врахову-
ючи різну ступінь розвитку регіонів. А інша части-
на коштів – до 60% – повинні залишатися в регіо-
нах, там де створюється національне багатство  і 
будується майбутнє України. 

В. Рибак наголошує на необхідності здійснен-
ня комплексного реформування територіальної ор-
ганізації влади. В її основу повинно бути покладе-
но “філософію самоспроможності територіальної 
громади. Йдеться про створення умов для того, 
щоб громадяни – жителі сіл, селищ і міст, могли у 
зручному для себе режимі отримати публічні пос-
луги” [11, с. 2].  

Висновки. Сучасний стан бюджетних систем 
світу характеризується постійним зростанням дефі-
циту бюджетних коштів для надання соціальних 
послуг громадянам, а тому переважна більшість 
країн світу застосовує змішану систему фінансу-
вання цих суспільних витрат.  Зазначене вимагає 
значних змін щодо інституційних перетворень, 
пов’язаних з управлінням бюджетними і залучени-
ми коштами, застосування сучасних ефективних 
механізмів їх формування і використання, забезпе-
чення прозорості усього бюджетного процесу. 
Процеси глобалізації, що відбуваються у всіх сфе-
рах суспільного життя, спонукають уряди до збли-
ження національних економічних систем. Важли-
вим сегментом у цих процесах є бюджети місцевих 
органів самоврядування, за кошти яких здійсню-
ється переважна більшість гарантованих соціаль-
них послуг. 

Зближення як важлива умова інтеграції країн 
ЄС, проведених за показниками Європейського 
індикатору конвергенції (Deka Convergence 
European Indicator – DCEI) за даними Deka Bank 
(Німеччина),  в ЄС визначено  чотири типи еконо-
мічної конвергенції: монетарну, фіскальну, реальну 
та інституційну [10], які в певній мірі характеризу-
ють стан зближення національних бюджетних сис-
тем Європи та ряду інших економічно розвинених 

країн світу. Водночас, уповільнення процесів бю-
джетної конвергенції відбувається через наявність 
чотирьох основних груп асиметрій.  

Інституційні асиметрії включають такі важ-
ливі інститути як бюджетна і податкова системи, 
фінансово-бюджетного регулювання, управління, 
контролю та аудиту бюджетного процесу, фінансо-
вого забезпечення місцевого самоврядування та 
інші. Необхідність удосконалення фінансово-
бюджетних інститутів України обумовлена, в пер-
шу чергу, недосконалістю організації системи вла-
ди і адміністративно-територіального устрою, ре-
формування яких необхідно здійснювати одночас-
но з метою суттєвої децентралізації повноважень 
всіх гілок влади та фінансових ресурсів. 

Структурні асиметрії, сутність яких полягає 
у недосконалості структури доходів і видатків бю-
джетів всіх рівнів, яка в Україні характеризується 
високим рівнем централізації публічних фінансо-
вих ресурсів. Невідкладним для України є  суттєве 
збільшення частки власних доходів місцевих бю-
джетів. В умовах постійної нестачі бюджетних ко-
штів все у більших масштабах зарубіжних країн 
застосовуються різні методи і форми залучення для 
фінансування послуг освіти, охорони здоров’я, ку-
льтури і мистецтва та інших галузей бюджетної 
сфери фінансових ресурсів приватного сектора, 
громадських організацій та фондів, що суттєво 
знижує навантаження на національні бюджети. Ці, 
та ряд інших структурних змін доходів і видатків 
бюджетів підвищують рівень відповідальності ор-
ганів місцевого самоврядування щодо підвищення 
податкоспроможності адміністративно-територі-
альних одиниць та ефективності використання бю-
джетних та залучених коштів.   

Функціональні асиметрії полягають у знач-
них відмінностях функцій національних інституцій 
фінансово-бюджетного сектора. В Україні, через не 
реформованість інституціонального середовища, в 
бюджетній сфері і державному управлінні  відсутнє 
чітке розмежування функціональних повноважень, 
продовжує залишатися недосконалою система за-
конодавчого врегулювання функціональних наван-
тажень на відповідні інституції та персонал. Особ-
ливо актуальним на сьогодні для України залиша-
ється створення необхідних умов для приведення 
мережі бюджетних установ та навантаження на них 
до європейських стандартів, усунення дублювання 
функцій бюджетними установами, ефективності 
роботи персоналу. 

Процедурні асиметрії. Необхідність виокрем-
лення процедурних асиметрій в окрему групу обу-
мовлена концентрацією і надмірним  загальнодер-
жавним законодавчим врегулюванням переважної 
частини функціональних повноважень місцевих 
органів влади із здійснення бюджетного процесу, 
що суперечить основним засадничим положенням 
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Конституції України та Європейської хартії місце-
вого самоврядування щодо сутності місцевого са-
моврядування – самостійного вирішення питань 
місцевого значення. Зокрема, такі важливі стадії 
бюджетного процесу як виконання бюджетів, адмі-
ністрування доходів, контролю та аудиту практич-
но повністю, без права вибору, віднесені до компе-
тенції центральних і місцевих органів державної 
виконавчої влади. Майже 90 відсотків коштів міс-
цевих бюджетів регулюється загальнодержавними 
процедурами бюджетного процесу. З огляду на ви-
ще зазначене, переважну частина процедурних пи-
тань бюджетного процесу на місцевому рівні нале-
жить передати органам місцевого самоврядування 
для місцевого правого врегулювання із збережен-
ням за відповідними державними органами контро-
лю за дотриманням законодавства. Доцільним при 
цьому було б запровадження договірної форми ви-
конання окремих функцій бюджетного процесу. 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ  

У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 
 
Вступ. Перспективи розвитку електронного 

бізнесу в Україні та світі в умовах подолання еко-
номічної кризи та  відсутність ефективного держа-
вного управління спонукають підприємства для 
підвищення конкурентоспроможності до виходу на 
нові ринки та пошуку нових шляхів здійснення 
економічної активності у мережі Інтернет. У бага-
тьох випадках ця діяльність відбувається поза ме-
жами закону, зокрема до приховування прибутків. 

Маркетинг є невід’ємною частиною ведення 
бізнесу та одним з найважливіших інструментів у 
досягненні поставлених цілей підприємства: вплив 
на рівень, час і характер попиту споживачів. Розро-
бка маркетингу на підприємстві у сфері електрон-
ної торгівлі є надзвичайно складним та багаторів-
невим процесом, який потребує багато часу, зусиль 
трудового колективу, поетапного планування, ма-
теріальних та фінансових витрат. Прагматичне 
управління маркетингом на підприємстві є запору-
кою успіху та процвітання бізнесу.  

Якщо управління маркетингом на підприємст-
ві розглядати з точки зору процесно-задачного під-
ходу та запровадити методику управління збалан-
сованою системою показників ефективності, то 
ефективність виконання задач підприємства в ці-
лому зросте. 

Особливу увагу слід приділити функціям 
управління маркетингом підприємств у сфері елек-
тронної торгівлі, оскільки саме вони здатні визна-
чити потреби клієнтів, вчасно передбачити ринкові 
зміни. 

Огляд останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Аспектам маркетингової діяльності та 
управлінню маркетингом на підприємствах тради-
ційного ведення бізнесу присвячено достатньо ба-
гато досліджень та публікацій, як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів. Хоча на нашу думку, принципи 
та основні функції управління маркетингом он-
лайн підприємств та  управління маркетингом оф-
лайн підприємствах є ідентичними. Дане питання 
вивчали такі закордонні вчені: Ф. Котлер,  
Д. Дихтль, Ж.-Ж. Ламбен, Х. Хершген; та дослі-
джували російські та українські вчені: Б.А. Соловь-
ев, П.Р. Дикон, Г.В. Васильев, В.А. Шаповалов, 
Є.П. Голубков, Н.В. Куденко, Т.О. Примак, Т.Д. 
Маслова, Л.В. Балабанова, В.В. Холодов, О.М. 
Азарян, В.В. Герасимчук. 

Постановка завдання. Метою статті є виок-
ремлення основних функцій управління маркетин-
гом підприємств у сфері електронної торгівлі. Дана 
постановка проблеми є абсолютно не досліджува-
ною з точки зору методологічного підходу. 

Основний матеріал і результати досліджен-
ня.  

Важливість управління маркетингом на підп-
риємствах електронної торгівлі визначає його осо-
бливе місце та роль серед функцій управління. 
Будь-які прорахунки в маркетинговій діяльності 
обертаються значними збитками для організацій, 
так як саме маркетингові рішення визначають рин-
ковий стан організації та її майбутні ринкові пози-
ції. Ринок вимагає більш жорстко обґрунтованих 
рішень щодо обсягів, якості та асортименту товарів 
і послуг, що пропонуються споживачу. 

Для успішного управління маркетингом на су-
часному етапі є інформаційне сприяння вирішенню 
завдань, пов’язаних з оптимізацією використання 
ресурсів, забезпечення ефективного використання 
фінансових, трудових та інформаційних ресурсів в 
межах економічної одиниці та національної еконо-
міки зокрема [1]. 

Щоб розглядати функції управління маркетин-
гом варто звернути увагу на організацію маркетин-
гу на підприємстві. Організація маркетингу – це 
структура управління маркетинговими функціями, 
яка встановлює підпорядкованість і відповідаль-
ність за реалізацію поставлених цілей і виконання 
завдань. Організація маркетингу передбачає: побу-
дову та вдосконалення структури управління мар-
кетингом; добір фахівців з маркетингу належної 
кваліфікації; розподіл завдань, прав і відповідаль-
ності серед працівників маркетингових служб; 
створення належних умов для ефективної роботи 
маркетингового персоналу; забезпечення ефектив-
ної взаємодії маркетингової служби з іншими слу-
жбами фірми. Функції управління маркетингом на 
підприємстві виконує служба маркетингу [10, 
с.197-202].  

Управління маркетингом підприємств у сфері 
електронної торгівлі після визначення цілей перед-
бачає такі основні функції: маркетингове плану-
вання, організація маркетингу та маркетингове мо-
тивування, маркетинговий контроль, інформаційне 
забезпечення маркетингу (табл. 1).  

 

Маркетинг 
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Таблиця 1  
Основні функції управління маркетингом підприємств у сфері електронної торгівлі  

[2, c. 23-31; 4; 7; 9, c. 129-130; 11; 13, c. 308-310] 
№ з/п Основні функції Ознаки Значення 

1. Маркетингове планування 

Планування обсягів виробництва, 
цінової політики, каналів розподілу, 
комплексу маркетингових комуніка-
цій. 

Розроблення стратегій підприємства, 
визначення ринків і позицій, які за-
безпечуватимуть успіх. 

2. 
Організація маркетингу та ма-
ркетингове мотивування 

Побудова та вдосконалення структури 
управління маркетингом; добір фахів-
ців з маркетингу належної кваліфіка-
ції; розподіл завдань, прав і відповіда-
льності серед працівників маркетин-
гових служб; створення належних 
умов для ефективної роботи маркети-
нгового персоналу; забезпечення ефе-
ктивної взаємодії маркетингової слу-
жби з іншими службами фірми.  
Стимулювання споживачів, постача-
льників, бізнес-партнерів, працівни-
ків, каналів збуту та підвищення якос-
ті діяльності служби маркетингу. Реа-
лізується вона через створення стиму-
лів до кращої взаємодії. 

Становлення порядку і послідовності 
узгодженої у просторі та часі цілесп-
рямованої взаємодії зі споживачами, 
рештою складових зовнішнього сере-
довища, будуються взаємозв'язки та 
підпорядкованість у середині органі-
зації та самої служби маркетингу для 
досягнення конкретних цілей, вироб-
леними для цього методами та засо-
бами з найменшими витратами. Спри-
яє виконанню і досягненню цілей 
організації, задоволенню потреб спо-
живачів;  один із факторів, який за-
безпечує гарні стосунки у колективі;  
формує моральний дух підприємства, 
його культурні цінності,  організацій-
ну культуру. 

3. Маркетинговий контроль  
Контроль  за виконанням маркетинго-
вих планів діяльності організації. 

Дирекція підприємства відмовляється 
від неефективних методів управління 
маркетингом і вишукує нові, що від-
повідають умовам виживання підпри-
ємства, способи й інструменти впливу 
на контрольовані фактори й адаптації 
до некерованих (жорстких) факторів 
внутрішнього й зовнішнього середо-
вища. 

4. 
Інформаційне забезпечення 
маркетингу 

Характеризується за такими показни-
ками: проведення маркетингових дос-
ліджень, використання прогресивних 
інформаційних технологій, якість 
інформації, швидкість обробки та 
передачі інформації, відповідність 
маркетингової інформації встановле-
ним вимогам. 

При дослідженні товарних ресурсів 
здійснюється аналіз за такими показ-
никами: конкурентоспроможність 
товарів, привабливість товарів, широ-
та асортименту, глибина асортименту, 
якість товарів, ефективність упаковки, 
результативність управління життє-
вим циклом товарів, частка товарів 
ринкової новизни, позиціонування 
товарів. 
Кадрові ресурси аналізуються за та-
кими показниками: рівень компетент-
ності персоналу, оптимальність стру-
ктури персоналу, система підвищення 
кваліфікації персоналу, система роз-
витку персоналу, система мотивації 
персоналу. 
Аналіз фінансових ресурсів прово-
диться за такими показниками: забез-
печеність власними фінансовими ре-
сурсами, ліквідність активів, рентабе-
льність діяльності підприємства, бю-
джет підприємства. 
Матеріально-технічні ресурси оціню-
ються за такими показниками: стан 
приміщень, автоматизація робочих 
місць, стан устаткування, ефектив-
ність використання торговельної 
площі. 

 
Доречно буде звернути увагу на специфічні 

особливості застосування функцій управління мар-
кетингом підприємств у сфері електронної торгівлі 
(табл. 2).  
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Таблиця 2 
Специфічні особливості застосування функцій управління маркетингом підприємств  

у сфері електронної торгівлі 

 
 
 
 
 
 

 

– краща координація роботи великої
кількості працівників;
– підвищена ймовірність визначати
очікувані події;
– краща підготовленість до змін;
– мінімізація нераціональних дій щодо
подолання несподіваних подій;
– поліпшення комунікації між
співробітниками;
– зниження числа конфліктів серед
персоналу;
– систематичний аналіз перспективи;
– більш ефективне розподілення
корпоративних ресурсів ринковими
можливостями;
– забезпечений основи для постійного
контролю діяльності.

– вивчення займаної підприємством
частки ринку збуту, відповідність
фактичної частки ринку виробничим
і комерційним можливостям;
– аналіз використання можливостей
реалізації виготовленої й відванта-
женої з підприємства продукції;
– аналіз співвідношення витрат на
проведення маркетингових заходів з
фактичною реалізацією виготовленої
продукції, тобто оцінка ефективності
витрат на маркетинг;
– контроль за поводженням покупців
(оптових і роздрібних торговельних
посередників) та споживачів про-
дукції підприємства, тобто встанов-
лення рівня задоволеності покупців і
споживачів комерційною діяльністю
підприємства на цільових ринках;
– контроль за поводженням кон-
курентів, ступенем їхнього впливу на
позиції підприємства на ринку, на
виконання планових показників.

– організація сервісу та шляхів
обслуговування клієнтів;
– налагоджена структура управління;
– зменшення витрат на трудові ре-
сурси;
– індивідуальне інформативне та рек-
ламне супроводження товарів;
– вивчення попиту споживачів та про-
позиції щодо зміни товару або впро-
вадження абсолютно новий товар.
– мотивація спонукає до активних дій,
в тому числі і до праці, необхідність
задовольняти різні потреби. Активізу-
ється, спрямовується і підтримується
самостійнуа поведінка працівника,
дозволяють підвищити його віддачу
значно вище того рівня, який може
бути досягнуто за допомогою вимог і
тиску;
– налагоджуються стосунки з поста-
чальниками та бізнес-партне-рами, що
є гарантом плідної співпраці та лояль-
ного ставлення ;
– формується постійна клієнтська база
споживачів, тому що обслуговування
клієнтів є найкращим на ринку;
– збільшення обсягів продажу;
– швидке оформлення замовлень та
оперативна доставка.

– формування товарного асортименту
продукції;
– дослідження конкурентних переваг
підприємства;
дослідження вподобань споживачів;
– прогнозування попиту на певний
товар та на певний проміжок часу;
впровадження нових товарів на ринок;
– вилучення (елімінування) з вироб-
ництва недостатньо ефективних това-
рів;
– звільнення персоналу чи докорінна
переорганізація підприємства;
– важливість залучення додаткових
інвестицій в бізнес;
– модернація устаткування та вико-
ристання прогресивних інформацій-
них технологій ;
– покращення швидкості інформа-
ційного обміну.

Маркетингове  
планування 

Маркетингове  
контролювання 

Інформаційне забезпе-
чення маркетингу 

Організація маркетин-
гу та маркетингове 

мотивування 
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Кожну із вищенаведених функцій можна 
окремо класифікувати, варто розглянути найваж-
ливішу функцію управління маркетингом - марке-
тингове планування, а основою – маркетинговий 
план (табл. 3). Який в свою чергу систематизує і 
доводить до відома всіх співробітників підприємс-
тва ті ідеї, що до його складання існували винятко-
во у свідомості керівника; дає змогу чітко встано-
вити цілі та проконтролювати їх досягнення; є до-
кументом, що організовує роботу всього підприєм-

ства; дає змогу уникнути зайвих дій, що не приво-
дять до намічених цілей; дає змогу чітко розподіля-
ти час та інші ресурси; мобілізує співробітників 
підприємства чи організації. Маркетингове плану-
вання в сучасному підприємництві ґрунтується на 
принципах комплексності, системності, обмежено-
сті ресурсів, варіантності, оптимальності, узгодже-
ності, динамічності, адаптивності та повинне пе-
редбачати визначені строки виконання плану [12, 
с. 59-68]. 

 
Таблиця 3 

Класифікація маркетингового плану у сфері електронної торгівлі 
№ з/п Класифікаційні ознаки Характеристики Джерело інформації

1. Часові обмеження 

довгострокові (перспективні) - на 5-15 років (зазвичай 
5-7 років); 
середньострокові - на 2-5 років (зазвичай 3 роки); 
короткострокові – річні, щоквартальні, щомісячні; 
тимчасові – на невизначений термін при непередбачу-
ваних обставинах. 

Доопрацьовано ав-
тором 

2. Масштаб 

продуктові (стосовно одного продукту); 
асортиментні (на асортиментну групу товарів); 
як розділ загального бізнес-плану (на всю номенклату-
ру продукції підприємства). 

Доопрацьовано ав-
тором 

3. 
Спрямування процесу розроб-
лення 

"знизу-вгору" - спочатку розробляються плани підроз-
ділів, які потім об'єднуються в загальний план підпри-
ємства. Це найбільш прогресивний спосіб, але для його 
застосування потрібне делегування планових функцій 
відповідним підрозділам підприємства; 
"згори-вниз" - полягає в розробці загального маркетин-
гового плану підприємства, який потім деталізується 
вже під час доведення його до окремих підрозділів під-
приємства; 
"цілі вниз - плани вгору" (кругове або зустрічне) - об'є-
днує попередні методи. При цьому спочатку плануван-
ня здійснюється "згори донизу", в результаті чого 
отримують загальні наміткі маркетингового плану і 
доводять їх до окремих підрозділів. Потім - методом 
"знизу догори" шукають найраціональніші маркетинго-
ві рішення. 

Доопрацьовано ав-
тором 

4. Предмет планування 
цільові - планування загальних, стратегічних та тактич-
них цілей маркетингової діяльності; 
предметні - планування персоналу, досліджень тощо. 

Доопрацьовано ав-
тором 

5. Об'єкт планування 

корпоративні – здійснюються в цілому на підприємст-
во; 
дивізіонні - здійснюються на підрозділ підприємства; 
бізнесові - здійснюються за напрямком діяльності підп-
риємства. 

Доопрацьовано ав-
тором 

6. 
Структура та повнота 
 маркетингового плану 

повні – присвячені огляду ринків, товарів і т.д. загалом; 
базисні - присвячені окремим ринкам і окремим това-
рам; 
план змін у часі - оцінює поточні ринкові позиції, вико-
ристовується для різних товарів для того, щоб виріши-
ти, які з них мають найбільш привабливі перспективи; 
план для нового товару. 

Доопрацьовано ав-
тором 

7. Типи планів 

стратегічні плани (націлені на виконання певних цілей 
та завдань підприємства); 
тактичні плани (розробка певних методів реалізації 
певних цілей та завдань підприємства); 
кризові плани (розробка певних антикризових методів 
для подолання певної бізнес-ситуації).  

Запропоновано ав-
тором 
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Наступна класифікаційна ознака – організація 
маркетингу та маркетингове мотивування.  Органі-
зація маркетингу повинна будуватися та реалізову-
ватися у такій формі, яка дасть змогу якомога ефе-
ктивніше досягнути поставлених цілей, тобто сис-
тема повинна бути гнучкою, мобільною, мати від-

носну простоту структури та відповідність масшта-
бів згідно ступеню її ефективності і обсягу прода-
жів підприємства, відповідати специфіці асортиме-
нту виготовленої продукції та послуг, відповідати 
організаційній структурі кількості та обсягу ринків 
збуту та їх характеристикам (табл.4). 

 
Таблиця 4 

Класифікація організації маркетингу у сфері електронної торгівлі [6] 
№ з/п Класифікаційні ознаки Характеристики Джерело інформації

1. 
Масштаби діяльності (за 
видами товарів, наданих 
послуг, виконаних робіт) 

продуктові (стосовно одного продукту);
асортиментні (на асортиментну групу товарів); 
загальні (на всю номенклатуру продукції підприємства). 

Запропоновано 
автором 

2. Розміри підприємства 

малі підприємства не потребують окремого відділу мар-
кетингу (до п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від 
реалізації продукції не перевищує сімдесяти млн. грн.); 
середні підприємства можуть собі дозволити окремий 
відділ маркетингу (від 51 до 249 чоловік та обсяг валово-
го доходу від реалізації продукції більше 70 млн. грн. і 
менше 100 млн. грн.); 
великі підприємства повинні мати відділ маркетин-
гу(більше 250 чоловік та обсяг валового доходу від реа-
лізації продукції перевищує суму еквівалентну 100 млн. 
грн.). 

Запропоновано 
автором 

3. 

Бюджет підприємства (за 
рівнем 
пристосування 
бюджетних 
показників до 
змін 
середовища 
функціонування) 

стабільний бюджет дозволить технічно оснастити струк-
туру управління маркетингом та підбір най- 
кваліфікованішого персоналу з маркетингу; 
гнучкий бюджет дозволить розширити або звузити 
управлінські повноваження маркетингової служби; 
поетапний бюджет показує гнучкість організації служби 
маркетингу на підприємстві. 

Доопрацьовано авто-
ром 

4. 
Об’єкти 
бюджетування 

бюджет виготовлення окремих виробів (виконання робіт, 
надання послуг), що спонукає до  максимальних зусиль 
служби маркетингу; 
бюджет центрів відповідальності дозволяє передати 
управлінські функції на підприємстві передати на службу 
маркетингу; 
бюджет реалізації конкретних проектів дасть можливість 
до модернізації організації не тільки служби маркетингу, 
а організації в цілому. 

Доопрацьовано авто-
ром 

5. Види ринків збуту 

географічний (враховується розмір регіону, щільність і 
кількість населення); 
демографічний (враховуються всі критерії населення); 
соціально-економічний (враховується утворення, профе-
сії, прибутки населення); 
психологічний (враховуються особливості окремого ін-
дивіда). 

Запропоновано 
автором 

6. Групи споживачів 

статус користувача: ті, хто ще не користується товаром; 
колишні користувачі; потенційні користувачі; регулярні 
користувачі; 
інтенсивне споживання товару (слабкі, помірковані та 
активні споживачі); 
від ступеня прихильності до товарних марок. 

Запропоновано 
автором 

 
Важлива класифікаційна ознака - маркетинго-

ве мотивування, яке безпосередньо відноситься до 
організації маркетингу на підприємстві електронної 
торгівлі. В умовах сучасного ринку процес мотива-
ції охоплює всю мережу міжсуб'єктної взаємодії, 
будучи одним з ключових елементів налаштування 
цих взаємодій, і здійснюється з урахуванням стра-
тегій маркетингу, застосовуваних на фірмах - су-

б'єктах маркетингової системи. Ефективне управ-
ління маркетинговим каналом залежить не тільки 
від здібностей керівника компанії, але й від ефек-
тивності реалізованих систем комплексної мотива-
ції фірм - учасників каналу і їх співробітників, вла-
сного підприємства. Людський фактор досі зали-
шається найважливішою ланкою управління, що 
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обумовлює кінцевий результат діяльності будь-
якого підприємства (табл. 5). 

Далі розглянемо маркетинговий контроль, 
який дозволяє виявити позитивні та негативні мо-
менти в конкурентних можливостях організації і 
внести відповідні корективи. Маркетинговий конт-
роль може здійснюватися: за реалізацією й аналі-

зом можливостей збуту; контроль прибутковості й 
аналіз маркетингових витрат; стратегічний конт-
роль маркетингу. Маркетинговий контроль пови-
нен бути об’єктивним та виконуватися в певній 
послідовності. Доречно розглянути нижченаведену 
класифікацію  маркетингового контролю (табл. 6). 

 
Таблиця 5 

Класифікація маркетингового мотивування у сфері електронної торгівлі [3, с.6-15; 5, с. 23-35] 
№ з/п Класифікаційні ознаки Характеристики Джерело інформації

1. Вид підприємства 

виробники зацікавленні в мотивуванні посередників 
та бізнес-партнерів; 
фірми-посередники зацікавлені в мотивуванні пос-
тійних клієнтів. 

Запропоновано авто-
ром 

2. Спосіб здійснення  

стратегічне мотивування (направлене на виконання 
певних поставлених цілей та завдань підприємства); 
тактичне мотивування (направлене на розробку  ме-
тодів для реалізації цілей та завдань підприємства); 
кризове мотивування (направлене на подолання кри-
зової економічної, психологічної ситуації на підпри-
ємстві). 

Запропоновано авто-
ром 

3. Форми заохочення 

фінансове мотивування (знижки на продукцію бізнес-
партнерам, надбавки до заробітної плати працівни-
кам і т.д.); 
нефінансове мотивування (пікніки та корпоративи 
разом з фірмами-партнерами, організація спортивних 
заходів між відділами підприємства). 

Запропоновано авто-
ром 

 
Таблиця 6 

Класифікація маркетингового контролю у сфері електронної торгівлі 
№ з/п Класифікаційні ознаки Характеристики Джерело інформації

1. Часові 

попередній контроль – виконується до фактичного 
початку робіт; 
поточний контроль – реалізується безпосередньо в 
ході робіт по виконанню плану маркетингу; 
заключний контроль – виконується після закінчення 
робіт. 

Досліджено автором 

2. 
Рівень управління маркетин-
гом 

стратегічний контроль полягає в настанові і переві-
рці відповідності вихідних стратегічних цілей (ста-
ндартів) і результуючих показників ринковим мож-
ливостям, що склалися; 
оперативний контроль полягає в зіставленні й оцін-
ці відповідності фактичних показників, запланова-
них на даний рік і показників результативності мар-
кетингу.  

Досліджено автором 

3. Періодичність 

перманентний – безперервний;
тематичний – відхилення параметрів, що контро-
люються, від встановлених стандартів; 
комплексний – за рік. 

Досліджено автором 

 
Розглянемо останню класифікаційну ознаку – 

інформаційне забезпечення маркетингу. Маркетин-
гова інформація - це сукупність професійних знань 
і відомостей про маркетингові середовища і тенде-
нції, що використовуються для ухвалення рішень у 
сферах комерційної і некомерційної діяльності. 
Переплетення і з'єднання потоків інформації не 
просто супроводжують, а спрямовують і коорди-
нують рух ресурсів і продуктів, тобто є направляю-
чим чинником у процесі управління. Повнота та 
якість інформації визначають умови, в яких прий-

маються маркетингові рішення: впевненості, ризи-
ку та невизначеності. Отже, розглянемо класифіка-
цію маркетингової інформації (табл. 7). 

Отже, ми дослідили класифікацію основних 
функцій управління маркетингом підприємств у 
сфері електронної торгівлі. Також варто зазначити, 
що маркетинг є основною функцією менеджменту, 
тому основні функції управління маркетингом ма-
ють тісний зв’язок з основними функціями мене-
джменту.  
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Таблиця 7 
Класифікація маркетингової інформації  у сфері електронної торгівлі [8] 

№ з/п Класифікаційні 
ознаки Характеристики Джерело

 інформації 

1. Стабільність 

постійна - зберігає своє значення протягом тривалого часу без змін, 
кількість такої інформації обмежена; 
умовно-постійна - протягом певного часу не змінюється і багатора-
зово використовується одним чи кількома спеціалістами при 
розв’язання відповідних задач; 
змінна - це інформація фактична, облікова, що постійно змінюється 
в якісних і кількісних показниках. 

Досліджено авто-
ром 

2. Період обробки 

необроблена інформація – реєструється у місці її утворення та відо-
бражає стан об’єкта дослідження на певний проміжок часу; 
оброблена інформація – результат переробки та аналізу її в залежно-
сті з поставленими задачами. 

Досліджено авто-
ром 

3. Призначення вихідна – для визначення проблеми та її розв’язання;
контрольна – для оцінки ефективності вирішення проблеми. 

Досліджено авто-
ром 

4. Місце утворення 

внутрішня інформація - це сукупність даних, що виникають на са-
мому об’єкті і характеризують його діяльність; 
зовнішня інформація - це сукупність даних, що виникають за межа-
ми об’єкта і має безпосереднє відношення до досліджуваної предме-
тної області.  

Доопрацьовано 
автором 

5. Відповідність цілям 
дослідження 

первинна інформація – формується безпосередньо в процесі прове-
дення досліджень направлених на вирішення конкретних проблем; 
вторинна інформація – формується із бухгалтерських та статистич-
них звітів, спеціальних публікацій, довідників. 

Доопрацьовано 
автором 

6. Стадії перетворення 

вхідна інформація - це дані про фактичні витрати на виготовлення 
товарів та їх продаж, дані анкетних опитувань і маркетингових дос-
ліджень, інвентаризації товарів тощо;  
вихідна інформація – це результат обробки даних у внутрішньому 
середовищі об’єкта.  

Доопрацьовано 
автором 

7. Вимір інформації  

якісна – характеристики об’єкту можуть бути представлені у вигляді 
опису; 
кількісна -  характеристики об’єкту можуть бути представлені у 
числовому вигляді.  

Доопрацьовано 
автором 

8. Актуальність 

актуальна інформація дає реальне відображення стану, процесу, 
явища і забезпечує процес прийняття рішень; 
неактуальна інформація не є суттєвою за сьогоденного прийняття 
рішень, хоча може використовуватись при розв’язанні задач у май-
бутньому. 

Доопрацьовано 
автором 

7. Визначений період 

ретроспективна – характеризує стан об’єкту за минулий, як правило, 
достатньо довгий період;  
поточна – характеризує стан об’єкту на даний момент з аналізом 
періоду не більше року; 
прогнозна - характеризує стан об’єкту на наступний період часу. 

Доопрацьовано 
автором 

8. Вплив інформації 

релевантна інформація - це дані, які можуть бути змінені внаслідок 
прийняття маркетингового рішення; 
нерелевантна інформація - неможе бути змінена на підставі рішень 
управлінського персоналу об’єкта і не залежить від них.  

Доопрацьовано 
автором 

9. Періодичність над-
ходжень інформації 

дискретна – це інформація, яка надходить періодично;
епізодична – це інформація, яка надходить одноразово; 
непереривна - це інформація, яка надходить постійно, залежно від 
ритму роботи. 

Доопрацьовано 
автором 

10. Доступність 
відкрита – доступна всім;
приватна – доступна лише для службового користування; 
таємна – доступна для обмеженого кола осіб. 

Доопрацьовано 
автором 

 
Висновки. Наукова новизна проведеного дос-

лідження полягає у виокремленні класифікаційних 
ознак основних функцій управління маркетингом 
підприємств у сфері електронної торгівлі. Таким 
чином, аналіз літературних джерел за даною тема-
тикою показав, що сьогодні питання управління 
маркетингом підприємств у сфері електронної тор-
гівлі є практично недослідженим. У підсумку мож-
на сказати, що на українських підприємствах є всі 

можливості для реалізації основних функцій 
управління маркетингом в онлайн просторі. 

Слід зауважити, що у статті наведено переваги 
застосування функцій управління маркетингом пі-
дприємств у мережі Інтернет. Функції управління 
маркетингом можуть бути реалізовані тільки тоді, 
коли підхід до процесу управління на підприємстві 
ґрунтується на цілісності та систематичності. У 
широкому розумінні цей процес складається з ана-
лізу ринкових можливостей; відбору цільових рин-
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ків; розробці комплексу маркетингу; перетворення 
у життя маркетингових заходів.  

Подальші розробки у цьому напрямку можуть 
скеровуватись на формування практичного значен-
ня застосування функцій управління маркетингом 
підприємств у сфері електронної торгівлі та вплив 
функцій управління маркетингом на організаційну 
структуру управління підприємством. 
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тингом підприємств у сфері електронної торгівлі 
Наведено автором основні функції управління мар-

кетингом підприємств у сфері електронної торгівлі, спе-
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маркетингового контролю, організації маркетингу, мар-
кетингового мотивування, інформаційного забезпечення 
маркетингу у сфері електронної торгівлі. 
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сфера електронної торгівлі, маркетинговий план, марке-
тинговий контроль, організація маркетингу, маркетинго-
ве мотивування, інформаційне забезпечення маркетингу. 

 
Гамова И. В. Основные функции управления 

маркетингом предприятий в сфере электронной тор-
говли 

Приведены автором основные функции управления 
маркетингом предприятий в сфере электронной торгов-
ли, специфические особенности  применения функций 
управления маркетингом предприятий в сфере электрон-
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го плана, маркетингового контроля, организации марке-
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА В АНТИМОНОПОЛЬНОМ  

МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Постановка проблемы. По мере формирова-
ния и развития рынка посткомандные факторы по-
степенно утрачивают свою доминирующую роль, а 
поведение предприятий все больше оказывается 
связанным с внешними факторами и прежде всего 
рыночной структурой. Структура рынка, преобла-
дающая в отдельных отраслях или регионах, опре-
деляет разработку и оценку стратегии менеджмента 
организации на этом рынке. Микросреда функцио-
нирования предприятий во все большей степени 
влияет на использование рыночных преимуществ 
субъектов хозяйствования-монополистов, формы 
ценовой политики, политику в сфере горизонталь-
ных и вертикальных слияний и другие решения. 

Вместе с тем требуется серьезная разработка 
методов исследования товарных рынков и анализа 
конкретных форм проявления монопольной власти 
предприятий с целью определения направлений 
организации антимонопольного менеджмента на 
микроуровне. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Теоретическими вопросами изучения рыноч-
ных структур, соотношения конкуренции и моно-
полий в экономике на макроуровне посвятили свои 
работы С.Б. Авдашева [1], Н.М. Розанова, А.А. Ко-
стусев [2], С.А. Черненко [3], Ф.Шерер [4], М.Э 
Портер[5], Ж. Тироль [6] и другие авторы. Вместе с 
тем в этих работах практически отсутствует оценка 
состояния структуры рынка и влияние микросреды 
на разработку стратегии антимонопольного ме-
неджмента на предприятии. 

Целью данной статьи является анализ опре-
деления монопольного положения на рынке пред-
приятий, осуществляющих поставку электрической 
энергии по регулируемому тарифу для населения и 
разработка концептуального подхода к исследова-
нию структуры рынка и его влиянию на антимоно-
польный менеджмент организации.     

Изложение основного материала исследова-
ния. Важной отправной точкой организации анти-
монопольного менеджмента на предприятии явля-
ется определение монопольного (доминирующего) 
положения субъекта хозяйствования на рынке. При 
осуществлении данного анализа используются эта-
пы, которые соответствуют фактическим обстоя-
тельствам, в частности, формированию норматив-
но-правовой базы, особенностям товара, структуре 
рынка и его границам, объемам имеющейся ин-
формации о рынке и т.д.  

Рассмотрим этапы данного анализа на примере 
ОАО «Облэнерго» (далее – Общество). Первый 

этап, включающий общее положение субъекта на 
рынке, включает определение нормативно право-
вой базы исследования [7, 8, 9]. 

Целью определения монопольного положения 
Общества на исследуемом рынке, является получе-
ние необходимой информации для принятия мене-
джерами предприятия решений, направленных на 
предупреждение нарушений антимонопольного 
законодательства. 

Второй этап, заключается в определении объ-
екта касательно монопольного (доминирующего) 
положения. Объектом данного анализа является 
субъект хозяйствования, который в определенный 
период осуществлял деятельность на рынке по-
ставки электрической энергии по регулируемому 
тарифу для бытовых нужд населения в пределах 
отведенной территории, которые обслуживаются 
электросетями Общества. 

ОАО «Облэнерго» действует на основании 
устава, также является юридическим лицом. Пред-
приятие не имеет субъектов хозяйствования, кото-
рые бы прямо или косвенно ему подчинялись. Ос-
новными видами деятельности Общества является 
передача электрической энергии местными (ло-
кальными) электрическими сетями и поставка 
электроэнергии по регулируемому тарифу (лицен-
зия выдана Национальной комиссией регулирова-
ния электроэнергетики Украины (далее – НКРЭ). 
Других субъектов хозяйствования, которые бы 
предоставляли услуги по поставке электрической 
энергии по регулируемому тарифу в пределах от-
веденной территории в определенный период вре-
мени – не существовало.  

Третий этап заключается в определение това-
ра, основных поставщиков и потребителей данного 
товара. Монопольное (доминирующее) положение 
определяется относительно услуги поставки элек-
трической энергии по регулируемому тарифу для 
бытовых нужд населения. Услуга по поставке элек-
трической энергии по регулируемому тарифу 
должна предоставляться на основании лицензии 
НКРЭ Украины, которая в свою очередь регулиру-
ет тарифы на электроэнергию.  

Функциональным назначением услуги постав-
ки электроэнергии для населения является поставка 
электрической энергии бытовому потребителю в 
необходимом ему объеме согласно мощности его 
электроустановки, с гарантированным уровнем 
надежности, безопасности, параметрами качества с 
помощью собственных электросетей и электро-
установок лицензиата [8]. 
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ОАО «Облэнерго», предоставляет электриче-
скую энергию потребителям согласно лицензии, 
транспортируя (передавая) с помощью собствен-
ных электросетей. Согласно п. 38 Правил пользо-
вания электроэнергией для населения, утвержден-
ной постановлением Кабинета Министров Украины 
от 26 июля 1999 г. №1357 (далее – ППЭЭН) и п. 
3.4.2. Условий и Правил осуществления предпри-
нимательской деятельности по поставке электриче-
ской энергии по регулируемому тарифу, утвер-
жденного постановлением НКРЭ Украины от 
13.06.1996 №15/1, на поставщика электроэнергии 
положены обязательства обеспечивать надежные 
поставки продукта согласно условиям лицензии и 
договора, придерживаться нормативных докумен-
тов касательно качества электропоставки [10,11]. 
Для выполнения указанных обязательств постав-
щик должен обеспечить надлежащее техническое 
состояние объектов электроэнергетики и организа-
цию эксплуатации путем осуществления ремонтно-
эксплуатационного обслуживания, модернизации, 
реконструкции и полной замены изношенных элек-
тросетей. 

Поставка электроэнергии для бытовых нужд 
населения осуществляется по регулируемому та-
рифу, который утверждается для потребителей в 
установленном порядке. По такому тарифу оплачи-
вается электроэнергия, которая потребляется насе-
лением для различных нужд в жилых домах, квар-
тирах, общежитиях, для нужд личных подсобных 
хозяйств, приусадебных и садовых участков, дач, 
освещения гаражей и боксов для личных автомоби-
лей, лодок (п. 1.2 Порядок применения тарифов на 
электроэнергию, которая отпускается населению и 
населенным пунктам, утвержденного постановле-
нием НКРЭ от 10.07.2002 № 758) [10]. 

Одной из потребительских характеристик 
услуги поставки электроэнергии являются опреде-
ленные физические характеристики, в частности, 
напряжение, сила тока, амплитуда и т.д. Данные 
показатели должны отвечать существующим Госу-
дарственным стандартам.  

Характерным условием потребления услуги 
поставки электрической энергии для бытовых нужд 
населения в границах территории, которую обслу-
живает ОАО «Облэнерго» является то, что бытовые 
потребители могут получать данные услуги только 
в границах той территории, на которой размещены 
соответствующие объекты инфраструктуры (элек-
трические сети, электроустановки) Общества. 

Поставщиком услуги является субъект хозяй-
ствования, который получил лицензию НКРЭ на 
право осуществления предпринимательской дея-
тельности по поставке электроэнергии согласно 
регулируемому тарифу и осуществляет свою дея-
тельность с лицензией в рамках территории разме-
щения собственных местных (локальных) электро-
сетей. 

Потребителем услуги поставки электроэнер-
гии являются население и организации, которые 

находятся в границах территории, обслуживаемые 
электросетями ОАО «Облэнерго». 

Четвертый этап анализа заключается в опреде-
ление товарных границ рынка. Товарные границы 
рынка определяются путем формирования группы 
взаимозаменяемых товаров (товарных групп), в 
рамках которой потребитель при обычных услови-
ях может легко перейти от потребления одного то-
вара к потреблению другого. Услуги по поставке 
электрической энергии по регулируемому тарифу 
для бытовых нужд населения на закрепленной тер-
ритории являются специфическим видом деятель-
ности субъектов хозяйствования, которые не 
предусматривают внедрение альтернативных услуг. 

Не являются взаимозаменяемыми услуги по-
ставки электроэнергии по регулируемому тарифу 
для бытовых нужд населения, поставка электро-
энергии по нерегулируемому тарифу или по регу-
лируемому тарифу потребителям (кроме населения 
и населенных пунктов), поскольку при обычных 
условиях бытовые потребители (население), не мо-
гут перейти от получения услуг поставки электро-
энергии для бытовых нужд к получения других 
услуг по поставке электроэнергии (по другим та-
рифам), поскольку НКРЭ Украины своим поста-
новлением утверждает тарифы на электроэнергию, 
которая отпускается населению. 

Пятый этап анализа включает определение 
территориальных (географических) границ рынка 
определенного товара (товарной группы), которые 
определяются путем установления минимальной 
территории, за пределами которой с точки зрения 
потребителя покупка товаров (товарной группы), 
которая принадлежит к группе взаимозаменяемых 
товаров (товарной группы), является невозможным 
или нецелесообразным [8].  

ОАО «Облэнерго» осуществляет деятельность 
на рынке поставки электроэнергии по регулируе-
мому тарифу только на территории размещения 
собственных местных (локальных) электросетей. В 
состав Общества входит определенное количество 
структурных единиц (электрических сетей), каждая 
из которых предоставляет обслуживание в отве-
денной части территории.   

Бытовые потребители электрической энергии 
(население), помещения и электроустановки, кото-
рые находятся на территории обслуживания кон-
кретной структурной единицы ОАО «Облэнерго» 
или линии питания которые находятся в непосред-
ственной близости к таким электросетям, по вопро-
сам получения услуги поставки электроэнергии по 
регулируемому тарифу для бытовых нужд должны 
обращаться к данной единице. Возможность полу-
чения услуг от других субъектов хозяйствования, 
осуществляющих поставку электроэнергии населе-
нию по регулируемому тарифу, ограничена из-за 
удаленности расположения электросетей таких 
субъектов, нецелесообразности и неэкономичность 
развития такими субъектами новых дополнитель-
ных электросетей. 
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То есть, как отмечалось, потребители прожи-
вающие на территории расположения электросетей 
ОАО «Облэнерго»  могут получать услугу постав-
ки электрической энергии по регулируемому тари-
фу для бытовых нужд населения только в пределах 
той территории, на которой расположены соответ-
ствующие электрические сети. 

Итак, географическими границами исследуе-
мого рынка услуги поставки электроэнергии по 
регулируемому тарифу для бытовых нужд населе-
ния можно определить территорию определенной 
области (соответствующих городов, поселков и 
других населенных пунктов), обслуживаемого 
электросетями Общества. 

Шестой этап заключается в определение вре-
менных границ рынка. Временные границы рынка 
определяются как промежуток времени, в течение 
которого данная совокупность товарно-денежных 
отношений между продавцами (поставщиками, 
производителями) и потребителями образует рынок 
товара с постоянной структурой [8]. 

Рынок, на котором в течение определенного 
времени действует один и тот же состав продавцов 
и покупателей, может рассматриваться, как рынок 
товара с постоянной структурой. В течение года 
услуги поставки электрической энергии по регули-
руемому тарифу для бытовых нужд населения в 
пределах территории области, обслуживается элек-
трическими сетями ОАО «Облэнерго». Потребите-
ли электрической энергии, которые находились в 
течение года на территории обслуживания Обще-
ства, по вопросу получения услуги по поставке 
электрической энергии, которая осуществляется с 
помощью технических средств передачи (электри-
ческих сетей) ОАО «Облэнерго», могли обратиться 
только в ОАО «Облэнерго» с заключением догово-
ра на длительный период времени. Таким образом, 
данный рынок в течение года характеризуется, как 
рынок с постоянной структурой. 

Седьмой этап заключается в расчете долей 
субъектов хозяйствования на рынке. Расчет долей 
субъектов хозяйствования на рынке поставок элек-
троэнергии по регулируемому тарифу для бытовых 
нужд населения в пределах территории области 
(соответствующих городов, поселков и других 
населенных пунктов), обслуживаемого собствен-
ными электросетями ОАО «Облэнерго» нецелесо-
образно, поскольку только Общество согласно ли-
цензии НКРЭ осуществляет деятельность по по-
ставке электрической энергии по регулируемому 
тарифу населению с помощью собственных элек-
трических сетей и электроустановок и не имеет ни 
одного конкурента на этом рынке в пределах тер-
ритории области, обслуживается собственными 
электросетями. 

На основании изложенного, исследуемый ры-
нок характеризуется как чистая монополия, а зна-
чит, не требует расчета долей хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, при отсутствии последних. 

Восьмой этап исследования является чрезвы-
чайно важным для определения стратегии управле-

ния предприятием и заключается в определение 
потенциальных конкурентов и барьеров для вступ-
ления на рынок [12, с. 123-130]. Потенциальными 
конкурентами ОАО «Облэнерго» на рынке услуг 
поставки электрической энергии по регулируемому 
тарифу для бытовых нужд населения в пределах 
территории области, обслуживается собственными 
электросетями - могут быть субъекты хозяйствова-
ния, которые намерены осуществлять поставки 
электрической энергии для бытовых потребителей, 
и другие электроснабжающие организации, дей-
ствующие в пределах области. 

Под барьерами входа на рынок понимаются 
факторы и обстоятельства правового, организаци-
онного, технологического, экономического харак-
тера, препятствующие новым субъектам хозяй-
ствования вступить на данный товарный рынок и 
начать конкурировать с уже действующими на нем 
субъектами хозяйствования. 

Анализ порядка предоставления услуг постав-
ки электроэнергии по регулируемому тарифу для 
бытовых нужд населения в пределах территории 
области, обслуживаемой электросетями ОАО 
«Облэнерго», свидетельствует о наличии значи-
тельных административных, организационных и 
экономических барьеров, препятствующих вступ-
лению на этот рынок конкурентов, которые наме-
рены поставлять электрическую энергию для быто-
вых нужд населения. 

Административные барьеры заключаются в 
необходимости получения лицензии НКРЭ Украи-
ны на право осуществлять предпринимательскую 
деятельность по поставке электрической энергии 
по регулируемому тарифу. Условиями и правилами 
осуществления предпринимательской деятельности 
по поставке электрической энергии по регулируе-
мому тарифу, утвержденными постановлением 
НКРЭ от 13.06.1996 № 15/1 предусмотрен перечень 
квалификационных, организационных, технологи-
ческих и других требований к субъектам хозяй-
ствования, которые предоставляют услуги поставки 
электрической энергии по регулируемому тарифу 
населению. В соответствии с п. 2 Условий и пра-
вил, в частности, лицензиат должен иметь только 
одну лицензию на право осуществления деятельно-
сти по поставке электрической энергии по регули-
руемому тарифу, лицензия дает право осуществ-
лять лицензированную деятельность только на за-
крепленной территории (в пределах территории 
расположения собственных электросетей и с по-
мощью собственных электроустановок), в соответ-
ствии с п. 1.3. постановления НКРЭ от 31.03.1999 
№ 123/ 467 запрещены поставки электрической 
энергии населению поставщиками по нерегулируе-
мому тарифу, лицензия на право осуществления 
предпринимательской деятельности по поставке 
электрической энергии по регулируемому тарифу в 
пределах территории исследуемого рынка уже из-
дана поставщику электрической энергии по регу-
лируемому тарифу – ОАО «Облэнерго». 
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Организационные барьеры заключаются в 
необходимости организации субъектами хозяй-
ствования, которые намерены осуществлять по-
ставки электроэнергии населению, сотрудничества 
с местными органами власти и коммунальными 
предприятиями на соответствующей территории. 

Экономические барьеры заключаются в необ-
ходимости значительных капиталовложений для 
вступления на исследуемый рынок (развитие соб-
ственных электросетей и электроустановок), что 
нецелесообразно при наличии в пределах исследу-
емой территории электрических сетей «Облэнер-
го», которое является одновременно поставщиком 
и энергоснабжающей организацией относительно 
бытовых потребителей, при этом необходимо учи-
тывать длительный период окупаемости (согласно 
информации, электропередающими организациями 
ОАО «Облэнерго», «Угольэнерго», «Железная до-
рога» срок окупаемости электрических сетей со-
ставляет 10-25 лет). Важным фактором является 
опережающий рост расходов над ростом тарифов 
на поставку электроэнергии для бытовых нужд 
населения. 

Вышесказанное свидетельствует, что почти 
все барьеры, препятствующие вступлению на ис-
следуемый рынок услуг, не могут быть преодолены 
субъектами хозяйствования в течение 1-2 лет. 

В тоже время, наличие хотя бы одного барьера 
входа на рынок, который не может быть преодолен 
субъектом хозяйствования в течение 1-2 лет вслед-
ствие невозможности компенсации за это время 
расходов, необходимых для вступления на рынок, 
рассматривается как признак того, что предприятие 
не является потенциальным конкурентом [8]. 

Таким образом, ОАО «Облэнерго» на рынке 
поставок электроэнергии по регулируемому тарифу 
для бытовых нужд населения в пределах террито-
рии области, в течение года не имело потенциаль-
ных конкурентов. 

Девятый этап заключается в установление мо-
нопольного (доминирующего) положения. Как бы-
ло указано выше, Общество  предоставляет услуги 
по поставке электрической энергии по регулируе-
мому тарифу для бытовых нужд населения на тер-
ритории расположения собственных местных (ло-
кальных) электросетей в области, а потребители, в 
обычных условиях, не имеют возможности полу-
чить такие услуги от других субъектов хозяйство-
вания, соответственно на указанном рынке нет ни 
существующих, ни потенциальных конкурентов. 

Таким образом, можно утверждать, что ОАО 
«Облэнерго» в рассматриваемый период времени 
(год), занимало монопольное положение на рынке 
поставок электроэнергии по регулируемому тарифу 
для бытовых нужд населения в пределах террито-
рии области, обслуживается собственными элек-
тросетями, с долей 100 % , поскольку на этом рын-
ке у него нет ни одного конкурента. 

Важным фактором, определяющим организа-
цию антимонопольного менеджмента на предприя-
тии при такой структуре рынка, является способ-

ность субъекта хозяйствования проявлять свою 
рыночную власть путем установления монопольно 
высоких или дискриминационных цен; ограничи-
вать конкуренцию вытесняя с рынка других пред-
принимателей  или создавать барьеры вступления 
на рынок; навязывать потребителю невыгодные 
условия и т.д.  

В структуре нарушений в виде злоупотребле-
ний монопольным (доминирующим) положением, 
прекращенных антимонопольными органами 
наиболее распространенными видами в течение 
2013 года были действия или бездействие моно-
польных образований, которые привели или могли 
привести к недопущению, устранению или ограни-
чению конкуренции, или ущемлению интересов 
других субъектов или потребителей, и были бы 
невозможны в условиях существования значитель-
ной конкуренции на рынке, а также злоупотребле-
ние ценового характера (соответственно 62,8 и 30,5 
процента от общего количества прекращенных 
нарушений этого вида). 

Основными видами нарушений электропо-
ставляющих и электропередающих организаций, 
которые органы Антимонопольного Комитета 
Украина квалифицировали как злоупотребление 
монопольным положением, были такие: 

безосновательное прекращение поставок элек-
троэнергии; 

безосновательный отказ от обеспечения техни-
ческой возможности передачи электрической энер-
гии субпотребителям; 

необоснованное установление в технических 
условиях на присоединение требований, которые 
ущемляли интересы потребителей (к примеру, по 
установлению счетчиков производства определен-
ных предприятий исключительно в определенных 
предприятиях, предварительной стопроцентной оп-
латы); 

установление в договорах поставки электро-
энергии условий реализации товара, которые не-
возможно было бы установить при условиях суще-
ствования значительной конкуренции на рынке.[13] 

Предупреждение указанных выше нарушений 
является важнейшим направлением организации на 
предприятиях антимонопольного менеджмента. 

Существенное влияние анализируемая струк-
тура рынка оказывает на стратегию субъекта хо-
зяйствования в сфере концентрации (слияний). В 
соответствии с действующим законодательством 
концентрация предприятия, доля которого на рын-
ке превышает 35% и которое занимает монополь-
ное положение, не разрешается без согласия Анти-
монопольного комитета Украины [7]. Поэтому ме-
неджеры предприятия должны постоянно монито-
рить изменения структуры рынка.  

Горизонтальные слияния осуществляются сре-
ди предприятий работающих на одном товарном 
рынке. Как правило, они приводят к монополиза-
ции рынка и запрещены конкурентным законода-
тельством. Другое положение дел складывается с 
вертикальными слияниями, которые осуществля-
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ются на смежных рынках, где участники концен-
трации находятся в отношениях продавец-поку-
патель. Такие слияния способствуют повышению 
эффективности производства и должны быть про-
гнозируемыми, экономически обоснованными с 
точки зрения требований антимонопольного зако-
нодательства.  

Выводы. Проведенное исследование показало, 
что структура рынка с учетом барьеров вхождения 
на него, определения потенциальных конкурентов 
и рыночной власти, преобладающая на предприя-
тиях, осуществляющих поставку электроэнергии 
потребителям, определяет разработку и оценку 
стратегии антимонопольного менеджмента на этом 
рынке. Основными направлениями такой стратегии 
является предупреждение: установления моно-
польно высоких, монопольно низких или дискри-
минационных цен; применения условий потребле-
ния или реализации товара, которые было бы не-
возможно установить при условии существования 
значительной конкуренции на рынке; навязывание 
дополнительных условий при заключении согла-
шений субъектов хозяйствования, которые не отно-
сятся к предмету договора; частичный или полный 
отказ от предоставления услуг; существенное огра-
ничение конкурентоспособности других субъектов 
хозяйствования; создание препятствий доступа на 
рынок или устранение с рынка других субъектов 
хозяйствования; осуществления любых действий, 
которые могут ущемить интересы потребителей.     
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УРЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ДЕБІТОРСЬКОЇ  

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання діяльність підприємств житлово-
комунального господарства України характеризу-
ється високими обсягами дебіторської заборгова-
ності, урегулювання яких є актуальним та своєчас-
ним. Вирішення цієї проблеми потребує застосу-
вання нових сучасних підходів й методів аналізу, 
які враховують фактори впливу на обсяги дебітор-
ської заборгованості, обумовлюють рекомендації 
щодо управління заборгованістю із одночасним 
співставленням її з обсягами наданих послуг під- 
приємствами житлово-комунальної галузі усім ка-
тегоріям споживачів, з показником стабільності 
користування послугами тощо.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання управління дебіторською заборгованістю 
й урегулювання її обсягів розглядаються в працях 
багатьох вчених-економістів: В. Блонської [1],  
Є. Дубровської [2], Т. Єдинак [3], А. Жамойди [4], 
Р. Іванчука, О. Іванчук [5], О. Маркус [6], О. То- 
поркової, Т. Євлаш [7]. Проблеми вдосконалення 
управління дебіторською заборгованістю на під- 
приємствах житлово-комунального господарства 
досліджували Л. Бражнікова [8], Ю. Петрушевсь-
кий [9], В. Полуянов [10], І. Юрченко [11]. Сучасні 
підходи та методи аналізу дебіторської заборгова-
ності, в тому числі й маркетингові, використовують 
такі науковці, як Є. Бузукова [12], Ю. Макогон,  
М. Корж [13], Н. Соколова, І. Томшинська [14],  
О. Хамлова [15]. 

Однак можливість застосування даного аналізу 
на підприємствах житлово-комунального господар-
ства для урегулювання обсягів дебіторської забор-
гованості недостатньо висвітлюється. Тому, доці-
льним виступає застосування маркетингового під-
ходу до аналізу діяльності підприємств водопоста-
чання та водовідведення й формування на його ос-
нові рекомендацій щодо управління обсягами дебі-
торської заборгованості на підприємствах галузі. 

Метою дослідження є розробка рекомендацій 
щодо урегулювання обсягів дебіторської заборго-
ваності на підприємствах водопостачання та водо-
відведення на основі реалізації маркетингового під-
ходу та сучасних методів аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Збитковий стан 
підприємств житлово-комунального господарства 
України потребує застосування сучасних підходів 
аналізу обсягів дебіторської заборгованості одно-

часно із оцінкою обсягів наданих послуг всім кате-
горіям споживачів, показників стабільності корис-
тування послугами тощо. Пропонуємо використан-
ня АВС та XYZ-аналізу для групування категорій 
споживачів послуг в залежності від обсягів та ста-
більності споживання послуг. Вихідними даними 
для проведення дослідження виступають кварталь-
ні дані фінансової звітності підприємства водопо-
стачання та водовідведення одного з великих міст 
Донбасу протягом 2013 р. Першим кроком є визна-
чення обсягів надання послуг водопостачання та 
водовідведення для всіх категорій споживачів й 
частки кожної категорії в загальному обсязі 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Дані про роботу підприємства водопостачання 
та водовідведення 

Категорія 
споживачів

Обсяг надання послуг водопостачання 
та водовідведення, 2013 р., тис. м3 Частка, 

% І квар-
тал 

ІІ квар-
тал 

ІІІ ква-
ртал 

ІV 
квартал 

Разом 
рік 

Населення 5170 5304 5350 4852 20676 80,11 
Державні 
бюджетні 
установи 

22 30 33 44 129 0,50 

Місцеві 
бюджетні 
установи 

163 172 164 175 674 2,61 

Інші спо-
живачі 

1284 868 851 1328 4331 16,78 

Разом 6639 6374 6398 6399 25810 100,00
 
Населення міста споживає найбільшу частку 

послуг водопостачання та водовідведення (80,11%). 
Суттєвою є частка споживання іншими категорія-
ми – 16,78%. На основі представлених даних про-
ведено АВС-аналіз й запропоновано таке групу-
вання категорій споживачів: група А – об’єкти, су-
ма кумулятивних часток яких складає від 1 до 20%; 
група В – від 20% до 85% від загальної суми час-
ток; група С – від 85% до 100% (табл. 2). 

Таким чином, понад 80% всього споживання 
послуг водопостачання та водовідведення міста 
притаманне населенню й це становить групу В.  
Згідно кумулятивній частці таких категорій спожи-
вачів як місцеві та державні бюджетні установи, 
інші споживачі, вони відносяться до групи С. Спо-
живачі, що відповідають групі А, відсутні. Отже,  
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Таблиця 2 
Групування категорій споживачів підприємства 

водопостачання та водовідведення  
за результатами АВС-аналізу 

Категорія 
споживачів 

Обсяг на-
дання пос-
луг, 2013 р., 

тис. м3 

Частка в 
порядку 

зменшення, 
% 

Кумулятивна 
частка, % 

АВС-
група 

Населення 20676 80,11 80,11 В 
Інші спо-
живачі 

4331 16,78 96,89 С 

Місцеві 
бюджетні 
установи 

674 2,61 99,50 С 

Державні 
бюджетні 
установи 

129 0,5 100,00 С 

 
сформовано дві групи споживачів в залежності від 
обсягів спожитих послуг підприємства житлово-
комунального господарства. Доцільно до представ-
лених результатів групування додати аналіз дебі-
торської заборгованості відповідно по кожній кате-
горії споживачів (табл. 3). Дані про обсяги дебітор-
ської заборгованості є річними даними фінансової 
звітності аналізованого підприємства за 2013 р.  

 
Таблиця 3 

Результати АВС-аналізу у поєднанні з аналізом 
обсягів дебіторської заборгованості кожної  

категорії споживачів послуг 

Групу-
вання 

категорій 
спожива-

чів 

Обсяг 
надання 
послуг, 
2013 р., 
тис. м3 

Част-
ка, % 

Категорії 
спожива-

чів 

Обсяг 
дебіторсь-
кої забор-
гованості, 

2013 р., 
тис. грн. 

Частка в 
загаль-
ному 
обсязі 
дебітор. 
забор-
гов., % 

Група А - - - - - 

Група В 20676 80,11 
Населен-

ня 
17550 93,68 

Група С 5134 19,89 

Інші спо-
живачі, 
державні 
та місцеві 
бюджетні 
установи 

1397,3 6,32 

Разом 25810 100,00 - 18947,3 100,00 
 
Результати аналізу свідчать, що споживачі 

групи В – населення – забезпечують 80,11% спо-
живання послуг водопостачання та водовідведення 
міста й їх частка в загальній сумі дебіторської за-
боргованості складає 93,68%. Це є негативною тен-
денцією функціонування підприємства галузі й ви-
магає розробки й впровадження рекомендацій що-
до урегулювання обсягів заборгованості – змен-
шення їх обсягів та строків погашення. Споживачі 
групи С – державні та місцеві бюджетні установи 
та інші споживачі – використовують 19,89% всіх 
наданих послуг й мають 6,32% в загальній сумі де-

біторської заборгованості й це є позитивною рисою 
у зв’язку з тим, що їх частка в загальному обсязі 
споживання перевищує частку в загальній сукупно-
сті дебіторської заборгованості, на відміну від гру-
пи В. Запропоноване групування споживачів є до-
цільним в практичній діяльності підприємств жит-
лово-комунального господарства й має бути вико-
ристано як один з критеріїв взаєморозрахунків зі 
споживачами, прийняття рішень про диференці- 
ацію підходів до надання послуг, знижок для спо-
живачів тощо.  

Отже, АВС-аналіз дозволив простежити вза- 
ємозв’язок обсягів спожитих послуг та дебіторської 
заборгованості в рамках сформованих груп спожи-
вачів. З метою отримання всеохоплюючих резуль-
татів запропоновано проаналізувати стабільність 
споживання послуг водопостачання та водовідве-
дення усіма категоріями споживачів на основі 
XYZ-аналізу. В даному випадку категорії спожива-
чів групуються на основі показника стабільності 
споживання послуг підприємства галузі, тобто на 
основі значення коефіцієнта варіації обсягів нада-
них послуг (табл. 4). Для інтерпретації результатів 
аналізу, використано наступний розподіл: група  
Х – коефіцієнт варіації не перевищує 10%; група  
Y – коефіцієнт варіації має значення від 10% до 
25%; група Z – коефіцієнт варіації має значення від 
25% й вище.  

 
Таблиця 4 

Групування категорій споживачів підприємства 
водопостачання та водовідведення  

за результатами XYZ-аналізу 
Категорія  
споживачів 

Коефіцієнт  
варіації, % 

XYZ-група 

Населення 0,4058 Х 
Державні бюджетні 
установи 

65,0419 Z 

Місцеві бюджетні 
установи 

12,4487 Y 

Інші споживачі 1,9373 Х 
 
Таким чином, категорії споживачів послуг во-

допостачання та водовідведення такі як населення 
та державні бюджетні установи характеризуються 
високим ступенем стабільності споживання послуг 
й вони складають групу Х. Середній рівень стабі-
льності використання послуг підприємства ЖКГ 
притаманний місцевим бюджетним установам 
(група Y), низький ступінь стабільності – іншим 
споживачам послуг (група Z). Результати аналізу 
дозволяють підприємства ефективно планувати 
власну політику надання послуг водопостачання та 
водовідведення в залежності від стабільності спо-
живання, надавати знижки або пільги для окремих 
категорій споживачів, коректувати тарифну політи-
ку тощо. 
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Проведене дослідження вимагає одночасного 
аналізу обсягів наданих послуг, дебіторської забор-
гованості та стабільності споживання послуг водо-
постачання та водовідведення усіма категоріями 
споживачів для отримання всебічних результатів та 
розробки рекомендацій ефективного управління. 
Тому, доцільно поєднати результати АВС та XYZ-
аналізу діяльності підприємства водопостачання та 
водовідведення. Для формування загальних висно-
вків щодо урегулювання обсягів дебіторської за- 

боргованості на обраному підприємстві запропоно-
вано узагальнити результати аналізів у вигляді ма-
триці, по горизонталі якої зазначені групи X,Y,Z, а 
по вертикалі – А, В, С. Одночасно із отриманими 
характеристиками кожної категорії споживачів по-
слуг ЖКГ розроблено рекомендації щодо управ-
ління дебіторською заборгованістю в залежності 
від особливостей кожної категорії споживачів в 
розрізі мінімізації обсягів заборгованості та строків 
її повернення (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рекомендації щодо урегулювання обсягів дебіторської заборгованості на підприємствах водопо-
стачання та водовідведення, сформовані на основі матриці поєднання результатів АВС та XYZ-аналізу 

 
Отже, виходячи з представленої матриці, кож-

на з категорій споживачів представляє собою окре-
му групу з особливими характеристиками. Так, на-
селення характеризується високими показниками 
обсягів споживання, стабільності споживання та 
високою долею дебіторської заборгованості (група 
ВХ). Група CZ – державні бюджетні установи – 
навпаки характеризується найнижчими показника-
ми споживання, дебіторської заборгованості, ста- 
більності споживання послуг. 

Групи СХ та СY характеризуються середніми 
показниками. У зв’язку з отриманою диференці- 
ацією запропоновано рекомендації щодо урегулю-
вання дебіторської заборгованості для кожної кате-
горії споживачів окремо. Так, для зменшення вели-
ких обсягів дебіторської заборгованості населення 
необхідно поліпшувати претензійну роботу підпри-
ємства, впроваджувати механізми реструктуризації 
заборгованості, факторину, форфейтингу, вживати 
санкції до дебіторів. Низька доля дебіторської за-

В С 

 
 
 
Х 

 
 
 
Y 

 
 
 
Z 

ВХ   
Населення 

Високий рівень споживання 
Велика доля дебіторської 
заборгованості 
Високий ступінь стабільності 
споживання 

СХ 
Інші споживачі 

Середній рівень споживання 
Низька доля дебіторської 
заборгованості 
Високий ступінь стабільності 
споживання 
 

СY 
Місцеві бюджетні установи 

Низький рівень споживання 
Низька доля дебіторської 
заборгованості 
Середній ступінь стабільності 
споживання 
 

СZ 
Державні бюджетні установи 

Низький рівень споживання 
Низька доля дебіторської 
заборгованості 
Низький ступінь стабільності 
споживання 
 

Рекомендовано: 
жорсткий контроль обсягів 
споживання послуг для запо-
бігання технологічних втрат 
надання послуг до їх поста-
чання до споживачів; призу-
пинення постачань послуг у 
разі невиконання умов поста-
чання; розробка ефективного 
механізму реструктуризації 
заборгованості та його впро-
вадження; застосування ін-
струментів факторингу та 
форфейтингу; поліпшення 
претензійної роботи підпри-
ємств ЖКГ, вживання санк-
цій, реалізація майна дебіто-
рів. 
 

Рекомендовано: надання піль-
гових умов за наявності вели-
ких обсягів споживання; вико-
ристання системи знижок; вдо-
сконалення розрахунків із пос-
тачальниками і покупцями; 
контроль за фінансовим станом 
дебіторів. 
 

Рекомендовано: зміцнення 
фінансової дисципліни взаємо-
відносин споживачів із поста-
чальниками; надання пільгових 
умов за наявності великих об-
сягів споживання; субсидій 
споживачам із низькою плато-
спроможністю. 
 

Рекомендовано: надання пільг 
за наявності великих обсягів 
споживання; розробка поступо-
вого механізму коректування 
тарифів із врахуванням зміни 
умов; надання субсидій спожи-
вачам із низькою платоспро-
можністю. 
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боргованості інших споживачів у поєднанні з се- 
реднім рівнем споживання та високим ступенем 
стабільності користування послугами вимагає вдо-
сконалення розрахунків із постачальниками і поку-
пцями, контролю за фінансовим станом дебіторів з 
метою недопущення виникнення нової заборгова-
ності. З цією ж метою необхідно регулювання за-
боргованості місцевих та державних бюджетних 
установ шляхом зміцнення фінансової дисципліни 
взаємовідносин споживачів із постачальниками, 
надання пільгових умов за наявності великих обся-
гів споживання, субсидій споживачам із низькою 
платоспроможністю тощо.  

Висновки. Проблема управління дебіторсь-
кою заборгованістю на підприємствах житлово-
комунального господарства постає дуже гостро в 
сучасних умовах господарювання. Запропонований 
маркетинговий підхід дозволив проаналізувати  
кожну категорію споживачів підприємства водопо-
стачання та водовідведення з точки зору обсягів та 
стабільності споживання послуг, обсягів дебіторсь-
кої заборгованості. На основі проведеного аналізу 
сформовано чотири групи споживачів із власними 
характеристиками споживання та запропоновано 
рекомендації з урегулювання обсягів дебіторської 
заборгованості із врахуванням характеристик спо-
живачів. Впровадження вищезгаданих заходів у 
практичну діяльність підприємств галузі дозволить 
мінімізувати обсяги дебіторської заборгованості та 
строки її повернення від кожної категорії спожива-
чів. Тому, напрямками подальших досліджень ма-
ють стати розробка конкретних заходів із впрова-
дження рекомендацій та визначення економічного 
ефекту від удосконалення управління дебіторською 
заборгованістю на підприємствах галузі. 
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Полякова Н. С. Маркетинговий підхід до урегу-

лювання обсягів дебіторської заборгованості підпри-
ємств водопостачання та водовідведення 

Запропоновано рекомендації щодо урегулювання 
обсягів дебіторської заборгованості на підприємствах 
водопостачання та водовідведення на основі реалізації 
маркетингового підходу та сучасних методів аналізу. 
Проблема управління дебіторською заборгованістю на 
підприємствах житлово-комунального господарства пос-
тає дуже гостро. В сучасних умовах господарювання 
діяльність підприємств житлово-комунального госпо-



Н. С. Полякова 

 105 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

дарства України характеризується високими обсягами 
дебіторської заборгованості, урегулювання яких є актуа-
льним й потребує застосування сучасних підходів аналі-
зу обсягів дебіторської заборгованості одночасно із оці-
нкою обсягів наданих послуг всім категоріям спожива-
чів, показників стабільності користування послугами. 
Запропоновано використання АВС та XYZ-аналізу для 
групування категорій споживачів послуг в залежності від 
обсягів та стабільності споживання послуг. Для форму-
вання загальних висновків щодо урегулювання обсягів 
дебіторської заборгованості на обраному підприємстві 
обумовлено поєднання результатів АВС та XYZ-аналізу 
діяльності підприємства водопостачання та водовідве-
дення. Запропонований маркетинговий підхід дозволив 
проаналізувати кожну категорію споживачів підприємс-
тва водопостачання та водовідведення з точки зору обся-
гів та стабільності споживання послуг, обсягів дебітор-
ської заборгованості. На основі отриманих характерис-
тик кожної категорії споживачів послуг ЖКГ розроблено 
рекомендації щодо управління дебіторською заборгова-
ністю в залежності від особливостей кожної категорії 
споживачів в розрізі мінімізації обсягів заборгованості та 
строків її повернення.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість,  
підприємство водопостачання та водовідведення, АВС-
аналіз, XYZ-аналіз, рекомендації, управління. 

 
Полякова Н. С. Маркетинговый подход к урегу-

лированию объемов дебиторской задолженности 
предприятий водоснабжения и водоотведения 

Предложены рекомендации по урегулированию 
объемов дебиторской задолженности на предприятиях 
водоснабжения и водоотведения на основе реализации 
маркетингового подхода и современных методов анали-
за. Проблема управления дебиторской задолженностью 
на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
стоит очень остро. В современных условиях хозяйство-
вания деятельность предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Украины характеризуется вы-
сокими объемами дебиторской задолженности, урегули-
рование которых является актуальным и требует приме-
нения современных подходов анализа объемов дебитор-
ской задолженности одновременно с оценкой объемов 
предоставленных услуг всем категориям потребителей, 
показателей стабильности пользования услугами. Пред-
ложено использование АВС и XYZ-анализа для группи-
ровки категорий потребителей услуг в зависимости от 
объемов и стабильности потребления услуг. Для форми-
рования общих выводов по урегулированию объемов  
 
 
 
 

дебиторской задолженности на выбранном предприятии 
обусловлено сочетание результатов АВС и XYZ-анализа 
деятельности предприятия водоснабжения и водоотведе-
ния. Предложенный маркетинговый подход позволил 
проанализировать каждую категорию потребителей 
предприятия водоснабжения и водоотведения с точки 
зрения объемов и стабильности потребления услуг, объ-
емов дебиторской задолженности. На основе получен-
ных характеристик каждой категории потребителей 
услуг ЖКХ разработаны рекомендации по управлению 
дебиторской задолженностью в зависимости от особен-
ностей каждой категории потребителей в разрезе мини-
мизации объемов задолженности и сроков ее возврата. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, пред-
приятие водоснабжения и водоотведения, АВС-анализ, 
XYZ-анализ, рекомендации, управление. 

 
Polyakova N. S. Marketing approach to the settle-

ment of amounts of accounts receivable of enterprises of 
water supply and sanitation 

 The article offers recommendations for the settlement 
of amounts of accounts receivable on water supply and sani-
tation facilities through the implementation of the marketing 
approach and modern methods of analysis. Problem receiva-
bles management in enterprises of housing and communal 
services is very serious. In today's economic conditions, ac-
tivities of enterprises of housing and communal services of 
Ukraine is characterized by high volumes of accounts receiv-
able, the settlement of which is relevant and requires ad-
vanced analysis approaches volumes receivables together 
with the evaluation of volumes of services provided to all 
categories of consumers, stability indices using the services. 
Proposed use of ABC and XYZ-analysis, grouping catego-
ries of consumers depending on the size and stability of ser-
vice consumption. To form general conclusions on the set-
tlement of receivables volumes on the selected enterprise 
results due to a combination of ABC and XYZ-analysis of 
water supply and sanitation. Proposed marketing approach 
has allowed analyzing each category of consumers WSS 
enterprises in terms of volume and stability of service con-
sumption, the volume of receivables. Based on the character-
istics of each category of consumers of housing services 
developed recommendations for the management of accounts 
receivable, depending on the characteristics of each category 
of consumers in the context of minimizing the volume of 
debt and the timing of its return. 

Keywords: accounts receivable, water supply and sani-
tation enterprise, ABC-analysis, XYZ-analysis, recommen-
dations, management. 
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ОЦЕНКА ТОЧЕК КОНТАКТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И КОРРЕКТИРОВКЕ  
ИМИДЖЕВОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА 

 
Актуальность проблемы. В условиях спада 

экономики и снижению деловой активности инве-
сторов, перераспределению инвестиций в страны с 
более низкими затратами на рабочую силу, возник-
ла актуальная потребность в разработках маркетин-
говых стратегий для городов и регионов Европы, а 
также территорий бывшего Советского Союза с 
целью создания благоприятных условий и создания 
особых – эксклюзивных предложений привлече-
нию инвесторов  и бизнеса.  

Состояние изучаемой проблемы.  Данную 
проблему следует рассматривать, как недостаточно 
рассмотренную и изученную. Одним из первых она 
была рассмотрена в работе «Конкуренция» Майкла 
Портера во 2-й  части «Конкурентоспособность 
регионов» [1], Ф. Котлер, А. Дайан, большое прак-
тическое внимание данному уделяется немецкими 
землями и городами [2]. С целью изменения ими-
джа и пересмотра перспектив направлений разви-
тия  городов и территорий возникла актуальная 
необходимость в разработке маркетинга террито-
рий для России, над данной проблемой работают 
А.П. Панкрухин [3], А.М. Лавров, В.С. Сурнин, 
К.Б. Норкин, И.В. Арженовский. На Украине  в 
данном направлении работают украинские ученые 
В.Л. Пилюшенко и В.И. Дубницкий [4]. 

Цель публикации. Разработка методологии 
исследования точек контакта с целью разработки 
планов по развитию и корректировке имиджевой 
стратегии города. Дать предложения по созданию 
рекламно-информационного комплекса с учетом 
направленности целевых групп и кросс-культурных 
особенностей получателей рекламы, а также со-
временных методов воздействия на получателей 
рекламы.. Описать каналы передачи и получения 
информации. 

Изложение основного материала. Наша 
страна является выходцем из социалистической 
системы, в теоретические постулаты которой не 
входили такие термины как: менеджмент, марке-
тинг, стратегия, имидж, брэндинг, конкурентоспо-
собность [5] и многие другие. Теория социализма  
основана на распределительных функциях. Пере-
ход Украины в систему координат капитализма  
выявил отсутствие национальных разработок по 
теоретическим и практическим аспектам рынка.  

Исходя из ретроспективного анализа можно 
увидеть, что до 90-х годов ХХ столетия основное 
развитие в маркетинге получила разработка про-
дуктового направления и услуг. В связи с перерас-

пределением финансовых потоков на рынки деше-
вой рабочей силы в страны Тихо-Азиатского реги-
она, разработке и внедрению больших программ в 
Соединенных Штатах и странах Западной Европы 
по экологии началось интенсивное закрытие произ-
водств, что поставило города и территории перед 
проблемами  занятости населения и недостаточного 
внутреннего финансирования. Возник правомер-
ный интерес к применению маркетинговых теорий 
для городов и регионов. Одним из важнейших фак-
торов для них явилась финансовая и имиджевая 
привлекательность.  

Для применения маркетинговых стратегий для 
территорий и городов необходимо провести адап-
тацию наработанных маркетинговых  теорий и ин-
струментов, а также ввести новые положения, кри-
терии оценки и способы переработки и оценки 
стратегий, видений, целей и информации. Для 
определения действий по внедрению имиджевой 
стратегии прежде всего необходимо проведения 
исследования и  сбор информации о представления 
и ожиданиях внешней и внутренней среды а также 
администрации, то есть оценки точек контакта: 

- внутренняя оценка, постановочные вопросы: 
способы воздействия, кто контролирует точку кон-
такта, как оценивают; 

- внешняя оценка (анкетирование с выбором 
мест и объектов); 

- корректировка; 
- разработка корректирующих мероприятий. 
 

Проведение внутренней оценки точек контакта 
Первым этапом оценки точек контакта являет-

ся проведение внутренних исследований, анкети-
рование, опросов коммунальных служащих, в том 
числе городских руководителей;  жителей города, а 
также представителей бизнес-среды по нескольким 
составляющим, а именно: 

во-первых, определение ретроспективного ви-
дения города; 

во-вторых, настоящих представлениях о горо-
де; 

в-третьих ожидания и представления о разви-
тии  города. 

Это даст возможность получить администра-
ции представление горожан и служащих местных 
органов власти  о понимании ожиданий в развитии 
города. В случае совпадения направлений развития 
разработать поддерживающие и усиливающие про-
граммы, а в случае расхождения направить усилия 
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по изменению настроений либо нахождению ком-
промиссного решения, наиболее удовлетворяюще-
го все стороны решения. При этом жители города 
являются не явным фактором, т.е. не контролируе-
мым городской администрацией. Бизнес-среда ча-
стично контролируется городским головой и го-
родским советом, а также явным фактором на ко-
торый можно на прямую воздействовать это муни-
ципальные служащие и работники муниципальных 
предприятий.   

Такой подход позволяет получить правильные 
представления внутренней составляющей оценки, а 
также получить информацию с целью анализа, 
сравнения с последующими исследованиями, при-
нятия корректирующих решений и использования 
ее для других этапов (табл. 1).  

Данный этап позволяет выявить ответы на ос-
новные вопросы, а именно: 

1. Какими способами осуществляются контак-
ты жителей, бизнес-среды и муниципальных слу-
жащих(внутренняя среда) с городом – его имиджем 
(брендом)? 

2. Какие способы, которыми администрация 
хотела бы воздействовать на жителей и приезжих, в 
том числе иностранных граждан и делегаций, для 

достижения долгосрочных имиджевых (брэндовых 
целей)? 

3. Кто является владельцем и кто осуществля-
ет управление этими точками контакта? И связано 
ли это с имиджем и имиджевой стратегией? 

4. Как городские руководители и исполни-
тельные органы городского самоуправления  оце-
нивают свое использование: относительно внут-
ренних ожиданий, относительно действий органов 
управления других аналогичных сравнимых горо-
дов, относительно внешних ожиданий и относи-
тельно заявленных имиджевых целей. 

5. Какие решения и работу необходимо прово-
дить для улучшения и уменьшения различий между 
внутренними и внешними ожиданиями?  

Данные вопросы позволяют определить, как 
внутренняя среда воспринимает стратегию брэнди-
рования разработанную и внедряемую администра-
цией города, свое восприятие и участие в ее внед-
рении. Как жители, бизнес-среда  и муниципальные 
служащие оценивают  материальные и нематери-
альные усилия администрации по внедрению стра-
тегии. Определить максимально точки контакта с 
брэндинговой составляющей города для включения 
их в соответствующие программы продвижения 
имиджа города [6, с. 81-86]. 

 
Таблица 1 

Общая схема оценки внутренних точек контакта 
Функци-
ональная 
группа 

Точка 
контакта с 
брендом 

Оценка функциональных областей Эффективность бренда 
Понима-
ние 

брендин-
говой 
страте-
гии 

Понима-
ние по-
зициони-
рования 

Планиро-
вание про-
цесса кор-
ректировки 
положения 
бренда 

Под-
держка 
бренда 
матери-
альная 

Под-
держка 
бренда 
немате-
риальная

Общая 
оценка 
продви-
жения 
бренда 

Админи-
страция 

Внут-
ренняя 
среда 

Расхож-
дение 

Жители Самоиндици-
кация 

         

Действия 
администра-
ции 

         

При общении 
с нерезиден-
тами 

         

Бизнес-
среда 

Покупатели-
резидены 
товаров и 
услуг 

         

Покупатели-
нерезиденты 

         

При работе в 
других реги-
онах 

         

Админи-
страция 

Личные          
Встречи с 
делегациями 

         

Встречи в 
других реги-
онах 
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Оценка может осуществляться по бальной си-
стеме или хорошо-удовлетворительно-плохо. Све-
денные в таблицу результаты позволяют получить 
оценочную картину понимания взаимодействия и 
восприятия брэндинговой стратегии.  

 

Проведение внешней оценки точек контакта 
Понимание внутренней оценки является без-

условно важным фактором понимания происходя-
щих процессов, но поскольку стратегия брендинга 
нацелена в первую очередь на привлечение внеш-
ней среды по отношению к городу, таких как инве-
сторы, туристы, компании и корпорации, обще-
ственные и спортивнее структуры, банки и инве-
стиционные компании, это усиливает важность по-
лучения как можно более объективной внешней 
оценки. 

При этом необходимо получить ответы на сле-
дующие вопросы: 

1. Какие основные потребности внешней сре-
ды исходя из брэндинговой (имиджевой) стратегии. 

2. Получить оценочную шкалу потребностей. 
3. Обеспечение эффективного взаимодействия 

с внешней средой. 

4. Как внешняя среда воспринимает взаимоот-
ношения с внутренней средой, а также сравнение с 
ее ожиданиями и предложениями конкурен-
тов(других городов). 

Для успешного проведения данного исследо-
вание важно определить приоритетный круг групп 
людей, а именно инвесторы, пользователи услуг 
города, представители бизнеса; при этом край не 
желательно провести опрос в разрезе - бывшие, 
настоящие, потенциальные. Под пользователями 
услуг понимаются участники конференций, симпо-
зиумов, круглых столов, люди приехавшие от ком-
паний и организаций в город, туристы. Для прове-
дения анкетирования необходимо воспользоваться 
услугами гостиниц, организаторов мероприятий, а 
также туристических бюро, авиакомпании, пред-
ложив им необходимые для них обработанные дан-
ные. Понимая под определение бывшие – людей, 
которые пользовались услугами города, но они их 
не удовлетворили, настоящие – пользующиеся ими 
сейчас и будущие – предполагающие услугами 
пользоваться, при этом ставя вопросы исходя из 
действующей или предполагаемой имиджевой 
стратегии, используя приведенную ниже табл. 2. 

 
Таблица 2 

Карта групп внешней среды и этапы взаимодействия с городом 
 Бывшие 

Главная цель: понять поче-
му  не устроили предложе-
ния территории 
 

Настоящие
Главная цель: понять поче-
му  их устроили предложе-
ния территории. Сильные и 
слабые стороны 

Потенциальные 
Главная цель: Понять каки-
ми критериями они руко-
водствовались.  Их идеаль-
ные ожидания 

Инвесторы 
Представители  
бизнеса 

Вопросы: Каким городам 
было отдано предпочтение? 
Почему не устроил город? 

Вопросы: Что привлекло их 
на данную территорию. 
Что их устраивает и что они 
хотели бы изменить. 

Вопросы: Какими критери-
ями они пользуются.  
Каковы их ожидания. 
Что нужно делать чтобы 
они приняли положительное 
решение.  

Пользователи  
услуг 

Вопросы: Определить нега-
тивны и положительные
стороны. 
Каким услугам они отдают 
приоритетное предпочте-
ние. 

Вопросы: Какие услуги их 
устраивают и их приоритет-
ность 
Почему они и в дальнейшем 
хотели бы пользоваться 
услугами города 

Вопросы: Какие услуги их 
привлекают 
Каковы их ожидания. 
Что нужно сделать лучше 

Туристы Вопросы: Что не понрави-
лось и понравилось 
Что нужно изменить, чтобы 
они вернулись 

Вопросы: Сильные и слабые 
стороны 
Что необходимо изменить 
 

Вопросы: Что они ожидают 
увидеть и ощутить 
Что их интересует на терри-
тории в большей степени 

 
Далее необходимо добавить вопросы: 
Как они узнали о городе? 
Какие города они еще знают и хотели бы 

участвовать в их бизнес-проектах или открыть там 
свой бизнес? 

Что для них является наиболее важным? 
В каких городах они хотели бы еще побывать 

и почему? 
Каким образом они поддерживают связь с го-

родом и его организациями? 
Такое исследование позволяет определить, что 

является наиболее важным с точки зрения внешней 

среды. Выявить конкретные пожелания внешней 
среды и их ассоциации по отношению к другим 
городам. Определить действующих и потенциаль-
ных конкурентов. Это также позволяет сделать 
расчет идеальных предложений для нее и понима-
ние идеальных взаимоотношений [6, с. 86-93]. 

 

Анализ полученных результатов. 
При проведении исследования внутренней 

среды мы получает оценку взаимодействия и по-
нимания с имиджевой стратегией, каким образом 
администрация может оказывать воздействие на 
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внутреннюю среду для максимального сближения 
со стратегией. 

Проведение анализа внешней среды позволяет 
получить идеальную карту взаимодействия, опре-
делить сильные и слабые стороны, эффективность 
взаимодействия с точками контакта. И конечно 
определить степень расхождения оценок между 
внутренней и внешней средой.  

 

Разработка плана корректирующих действий. 
Проведенный сводный анализ позволяет опре-

делить приоритетные мероприятия и разработать 
реалистичный план действий для достижения ими-
джевой стратегии, но для правильной разработки 
плана необходимо начать с целей и задач стратегии 
и понимания необходимых достижений. Необхо-
дима также разработка плана для каждой функцио-
нальной области. 

Важным является то, что после выполнения 
этих действий появляется ясность на что необхо-
димо обратить пристальное внимание для достиже-
ния стратегических целей и выбрать соответству-
ющий инструментарий. Администрация города 
должна показать в наивысшей степени заинтересо-
ванность и решимость по выполнению выработан-
ной имиджевой стратегии.  

Проведение исследований оценки восприятия 
имиджа внутренней и внешней средой дает боль-
шие долговременные выгоды. Администрация и 
исполнители получат необходимые инструменты 
для правильного управления имиджевой стратегией 
и придет к пониманию значимости и актуальности. 
Они будут понимать слабые стороны, над которы-
ми необходимо работать. Это даст возможность 
перераспределить усилия и материальные ресурсы 
в сторону увеличения эффективности. 

 

Предварительные условия по воздействию 
Для проведения и ознакомления с миссией, 

видением, целями  и задачами имиджевой страте-
гии необходимо распространение информации по 
определенным каналам, иначе  она может остаться 
благим намерением. Информацию об имиджевой 
стратегии города должны получить группы и лиц, 
организаций и компаний на которых она должна 
воздействовать. Основной задачей информации 
является получение, как минимум  положительного 
восприятие, а как максимум желание и действия по 
участию и  в данной имиджевой стратегии. 

Каналы информации. Основными каналами 
распространения информации могут служить ре-
клама на телевидении, распространение имидже-
вых печатных изданий на выставках проходящих 
как на своей территории та и за ее предела-
ми(предложить предприятиям города включать в 
свои буклеты и издания согласованную рекламу 
города или отдельно под обязательства); через ин-
тернет на своем веб-сайте, сайтах предприятий го-
рода, размещать рекламу и рекламные статьи на 
ведущих сайтах, при этом оговаривая отчетность о 

просмотрах, через особые рассылки, традиционным 
способом и с помощью интернета. Одним из видов 
адресной доставки информации является специаль-
но разработанный рекламно-презентационный  
комплекс (имеющий несколько форматов) при при-
еме делегаций и участии членов администрации в 
пресс-конференциях и других мероприятиях, а 
также пребывания делегаций города на других тер-
риториях. Рекламно-презентационный комплекс 
должен быть разработан на разные целевые груп-
пы(инвестиционные компании, представители биз-
неса, получатели услуг), а также разных форматах 
по объему и с учетом кросс-культурных особенно-
стей в случае направленности на представителей 
бизнес-структур и получателей услуг из других 
стран. Особое внимание необходимо уделить 
кросс-культурным особенностям при разработке 
рекламного продукта [7, 8]. 

Для этого необходимо учитывать развитие 
брэндинга и применение всех его составляющих, а 
именно, рациональную, показывая и рассказывая 
правдивые факты и факторы, которые положитель-
но могут отобразиться на развитии бизнеса на дан-
ной территории с применением, если это возможно, 
расчетов и превосходстве территории для ведения 
бизнеса. Какие известные компании и банки нахо-
дятся здесь, как положительно город повлиял на их 
развитие и процветание. Показать наличие необхо-
димой инфраструктуры, коммуникаций и высоко-
квалифицированного персонала.. 

Определить эмоциональную составляющую 
города, насколько удобен город, его положительная 
аура, свойственные ему культурные и духовные 
ценности, при необходимости идеализируя отдель-
ные аспекты для усиления общего положительного 
восприятия. Обращаясь к таким успешным обра-
зам, которым хотелось бы соответствовать и бать 
похожим. 

Показать и рассказать о духовных началах го-
рода, в чем его сила, какой положительный заряд 
он несет, с какими этическими критериями( на 
пример: ответственность, жертвенность, помощь 
ближнему) он связан. Показать присущую городу 
систему ценностей [9, с.82-112]. 

Начальная стадия. Целью передачи инфор-
мации является передача сообщения о том, что го-
род имеет определенную направленность – миссию 
и видение, он разработал мероприятия,  исходя из 
разработанной стратегии,  и имеет желание донести 
ее до определенных целевых групп с целью их при-
влечения на свою территорию. Разъяснение пре-
имуществ и льгот и других ценных предложений 
для инвесторов, представителей бизнеса и получа-
телей услуг – это дает понимание для них, чем дан-
ная территория отличается от других и какие пре-
ференции они смогут получить здесь. После этого 
необходимо с помощью обратной связи получить 
оценку восприятия и провести ранжирование пред-
ложений по определению наиболее выгодных и 
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совпадающих по целям и задачам  с  стратегиями 
привлекаемой стороны. В случае совпадения боль-
шинства позиций, заинтересованные компании 
разрабатывают свои мероприятия по внедрению, 
если есть неопределенности, производится уточне-
ние и выяснение недостающей информации. Глав-
ными задачами администрации города создать та-
кой рекламный продукт, чтобы возникало как мож-
но меньше вопросов и непонимания, а также опре-
деление лиц, подразделений или организаций, ко-
торые в полном объеме могли бы разъяснить и при 
необходимости выступить проводником для ком-
паний, принявших положительное решение. Для 
пользователей услуг необходимо создать понятные 
карты, схемы, указатели и другую атрибутику. Ад-
министрация с помощью имиджевой стратегии 
должна постоянно показывать и подчеркивать 
надежность выполнения своих обязательств. Это 
достижимо, при условии разъяснения истории и 
базовых точек успешного развития; разъяснение 
ценностей данной территории с предоставлением 
доказательной базы на основании положительных 
примеров; связи через ассоциации с успешными 
людьми, компаниями, проектами и др. Исключи-
тельно важным является создание и поддержание 
высокого уровня доверия. Цели: удержание имею-
щихся инвесторов и бизнеса и сохранение их ло-
яльности за счет обеспечения актуальности; рас-
ширить сферу осведомленности об имиджевой 
стратегии и ее привлекательности; добиться вклю-
чения города в список приоритетных территорий 
для выполнения компаниями своих стратегических 
задач. 

Для удержания и закрепления компаний на 
территории необходимо, чтобы результаты полно-
стью совпадали с ожиданиями, изложенными в 
имиджевой стратегии, ее миссии, видении, целях и 
задачах, а также выработке положительных реак-
ций и ощущений, доверия по отношению к городу. 

Стадия контакта. На стадии получения ин-
формации формируются способы доставки по ка-
налам распространения, вводятся и тестируются 
различные виды обеспечения информации для то-
го, чтобы как можно больше заинтересовать потен-
циальных инвесторов, бизнес и потребителей ус-
луг. Основными каналами информации являются: 

- организация мероприятий (конференций, 
встреч, выставок и др.) как на своей территории, 
так и за ее пределами; 

- взаимодействие потенциально заинтересо-
ванных сторон с внутренней средой; 

- информационно-рекламное обеспечение на 
территории города; 

- интернет(веб-сайт города и размещение ин-
формационно-рекламных блоков на наиболее по-
сещаемых сайтах, интернет-конференции, блоги и 
др.); 

- обмен делегациями. 

Каждая из вышеперечисленных категорий 
требует особых инструментов и методов воздей-
ствия, в том числе с учетом кросс-культурных осо-
бенностей. 

Стадия взаимодействия. Данная стадия под-
разумевает активацию,  поддержание и удержание  
заинтересованных и участвующих сторон внешней 
и внутренней среды. Для осуществления  взаимо-
связи необходимо ввести в практику проведение 
круглых столов, при обязательном участии первых 
лиц администрации города, системного анкетиро-
вания компаний и организаций, работающих на 
данной территории или обращавшейся с запросами 
в адрес администрации, создание банка данных о 
компаниях и организациях с их запросами и поже-
ланиями. Проведение данной работы может подра-
зумевать как образование отдельного структурного 
подразделения, так и создание юридического лица, 
учрежденного городом, которое может полностью 
финансироваться из бюджета города, а также воз-
можна о оплата за оказание услуг инвесторами, 
компаниями и другими заинтересованными сторо-
нами. Важной целью взаимодействия являются 
также отслеживание тенденций и анализ (пример: 
табл. 3 мест взаимодействия по предоставлению 
услуг) для принятия корректирующих мероприя-
тий. 

Таблица 3 
Места взаимодействия по предоставлению услуг 
Места взаимодействия Администрация города
Система указателей 
города 

Указатели и качественная ин-
формация размещенная на 
въездах, а также внутри горо-
да 

Информационные кана-
лы

Интернет, телевидение, печат-
ные издания, встречи 

Рекламно-информа-
ционный комплекс

Качественная и понятная ре-
клама 

Встречи, конференции, 
круглые столы 

Живое общение, возможности 
обмены вопросами, межлич-
ностные взаимоотношения

Показ выгод Получение необходимой и 
важной информации для при-
нятия решений 

Управляющие действия Анализ и отслеживание тен-
денций, проведение корректи-
рующих мероприятий 

Реагирование Умение быстрого реагирова-
ние на нужды и желания

 
При этом для созданной структуры или пред-

приятия должна быть определена приоритетная 
работа по проведению системного анализа сверки и 
оценок созданного или внедряемого имиджа с мис-
сией и видением, соответствующей имиджевой 
стратегии, качественности взаимодействия точек 
контакта с инвесторами представителями бизнеса и 
получателями услуг. Такой подход обеспечит регу-
лярную коррекцию планов и мероприятий по под-
держанию и качественного функционирования всех 
областей имиджевой стратегии. 
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Одним из методов поддержания и популяриза-
ции имиджевой стратегии и получения обратной 
связи могут послужить программы лояльности го-
роду, а именно «Лучший инвестор года», «Лучшая 
туристическая компания», «Самый активный биз-
нес-партнер», «Лучшее предприятие представляю-
щее город» и др. 

Выводы. Автором в работе проведена разра-
ботка научно-методологической базы по определе-
нию, воздействию и управлению точками контакта 
имиджевой стратегии для города. Определены ос-
новные группы входящие в точки внутренней и 
внешней среды. Проведено разделение исследова-
ний по уровням, а именно внутренним и внешним 
точкам контакта. Предложены вопросы  и даны 
табличные схемы оценки точек контакта, показана 
карта групп внешней среды и ее взаимодействия и 
городом. Дана схема по разработке корректирую-
щих мероприятий по продвижению имиджевой 
стратегии города. Выявлены и описаны канала пе-
редачи и получения информации, а также даны 
концептуальные рекомендации по созданию ре-
кламно-информационного комплекса в разрезе це-
левых групп и кросс-культурных особенностей 
внешней среды. Описаны стадии взаимодействия 
носителей имиджевой стратегии с внутренней и 
внешней средой. Это дает возможность городским 
администрациям понимания продвижения своих 
имиджевых стратегий на основе научно-методоло-
гических рекомендаций представленной в данной 
статье, а также базовых вопросов для анализа и 
понимания своего места и своих действий по 
спешному ее внедрению. Даны предложения по 
возможным видам создания рекламных  продуктов 
с учетом современных тенденций опирающихся на 
рациональные, эмоциональные и духовные методы 
воздействия на получателей рекламы. 
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слідженні і коригуванні іміджевої стратегії міста 
Розглянуто основні точки контакту із зовнішнім і 

внутрішнім середовищем при впровадженні іміджевої 
стратегії міста. Дана науково-методологічна база оцінки 
точок контакту по дослідженню і коригування іміджевої 
стратегії міста. Запропоновані концептуальні напрями 
розробки рекламно-інформаційного комплекса, у тому 
числі з урахуванням кросс-культурных особливостей 
одержувачів реклами. 
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следовании и корректировке имиджевой стратегии 
города 

Рассмотрены основные точки контакта с внешней и 
внутренней средой при внедрении имиджевой стратегии 
города. Дана научно-методологическая база оценки то-
чек контакта по исследованию и корректировки имидже-
вой стратегии города. Предложены концептуальные 
направления разработки рекламно-информационного 
комплекса, в том числе с учетом кросс-культурных осо-
бенностей получателей рекламы. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА1 
 
Постановка проблеми.1В сучасних умовах 

господарювання на економічне зростання промис-
лового підприємства суттєво впливає загальноеко-
номічна ситуація в світі в цілому та в державі зок-
рема. Економічна ситуація в країні, окрім низки 
інших факторів, залежить від здатності відповідних 
державних органів забезпечити як економічну без-
пеку держави, так і суб’єктів господарювання. 
Процес успішного функціонування та економічно-
го розвитку українських підприємств багато в чому 
залежать від удосконалення їх діяльності у сфері 
економічної безпеки. І на даний час забезпечення 
умов економічного зростання підприємства вихо-
дять на перший план. Негативні наслідки впливу не 
тільки фінансового, але й будь-якого іншого впли-
ву  в більшості випадків оцінюються величиною 
матеріальних збитків і втрат промислового підпри-
ємства. Боротися з економічними загрозами мож-
ливо і потрібно, оскільки приватна власність і кон-
курентна боротьба в умовах ринкової економіки 
об'єктивно будуть постійно існувати. У зв’язку з 
цим економічна безпека підприємства є важливим 
чинником підвищення його результативності та 
рівня конкурентоспроможності,  одним з ключових 
складових успішної господарської діяльності. Ігно-
рування цієї проблеми дуже часто викликає негати-
вні наслідки, що приводять до  зменшення прибут-
ковості підприємств.  

Головними логічними блоками  механізму 
економічної безпеки підприємства відповідно до 

                                                        
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН 

України «Розвиток інституціонального середовища про-
мислового виробництва з урахуванням галузевої специ-
фіки» (№ держреєстрації 0113U004371). 
 

його управлінської бази та фінансового потенціалу 
можуть бути: майно, кадри, фінанси, інформаційне 
середовище, технології, інновації, інвестиції, орга-
нізаційна структура. 

Викликами економічної безпеки для суб’єктів 
господарювання є можливі або фактичні дії учас-
ників ринку, які знижують стан захищеності підп-
риємства та можуть привести до консервації його 
діяльності або до фінансових втрат. 

Отже, загрози, які постають перед підприємст-
вом у межах економічної безпеки,  розділяються  на 
внутрішні і зовнішні. При цьому внутрішні загрози 
пов’язані потенційно з впливом персоналу підпри-
ємства на господарську діяльність, де передбача-
ється під їх впливом як безпосередньо діяльність з 
нанесення непрямого або прямого збитку, так і без-
діяльність персоналу, тобто бездіяльність в обста-
винах, які здатні завдати шкоди (некомпетентність, 
неуважність, випадковість). 

Зовнішні виклики економічної безпеки підп-
риємства, як правило, не пов'язані з його господар-
ською діяльністю. Здебільшого, це така трансфор-
мація зовнішнього середовища, яка здатна нанести 
шкоду (наприклад, постійні коливання курсів ва-
лют, фінансово-економічна криза, нестабільна по-
літична ситуація країни тощо). 

З метою вирішення проблем нейтралізації за-
гроз економічній безпеці менеджмент підприємства 
зобов'язаний запропонувати відпрацьовану страте-
гію із визначеними варіантами нейтралізації тих 
або інших загроз. У даний час будь-який менеджер 
у своїх управлінських рішеннях має спиратися ви-
ключно на свої сили і здатність самостійно усунути 
проблеми, пов'язані із загрозою економічній безпе-
ці, які в умовах фінансово-економічної кризи в біз-
нес-середовищі залишаються досить актуальними. 

Менеджмент 
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В умовах відсутності можливості нейтралізації 
загроз за рахунок внутрішніх ресурсів резонним 
видається варіант залучення сторонніх експертів, 
які мають необхідні знання та навички для усунен-
ня економічних проблем підприємства та утриман-
ня стану абсолютного захисту від несприятливих 
факторів. В основу такої діяльності покладено про-
ведення комплексного аудиту з точки зору еконо-
мічної безпеки підприємства. 

Отже, проблеми інституціонального забезпе-
чення економічної безпеки промислового підпри-
ємства залишаються актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
показує аналіз наукової економічної літератури, 
вченими приділяється значна увага різним аспек-
там економічної безпеки підприємства [1–23]: тер-
мінологічному апарату теорії економічної безпеки,  
класифікації загроз економічній безпеці, основним 
складовим економічної безпеки підприємства,  ме-
ханізму забезпечення економічної безпеки та про-
позиціям щодо критеріїв оцінки її ефективності на 
підприємстві. 

Незважаючи на широке коло наукових розро-
бок з зазначеної проблеми, визначення напрямів 
удосконалення інституціонального забезпечення 
економічної безпеки промислового підприємства 
потребують подальших наукових досліджень. 

Мета даного дослідження полягає в розробці 
пропозицій щодо інституціонального забезпечення 
економічної безпеки промислового підприємства.  

Для досягнення поставленої мети визначено 
такі наукові завдання: 

проаналізувати та узагальнити різні підходи 
науковців до визначення змісту терміна «економіч-
на безпека промислового підприємства»; 

виявити чинники, які знижують рівень еконо-
мічної безпеки підприємства; 

визначити складові елементи механізму інсти-
туціонального забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства.    

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літературних джерел показує, що не існує 
єдиного підходу науковців до визначення сутності 
економічної безпеки підприємства. На думку Ж.В. 
Дерій та В.М. Базилевича, «економічній безпеці 
підприємства властивий подвійний характер: з од-
ного боку, вона забезпечує можливість власного 
функціонування, з іншого – є частиною (елемен-
том) економічної безпеки системи вищого рівня і 
суб’єктом, що забезпечує виконання функцій регі-
оном, державою» [1, с. 101]. 

М.В. Мельникова та Я.М. Криль стверджують: 
«Орієнтація системи управління підприємством на 
забезпечення економічної безпеки потребує, щоб 
управлінські рішення, які приймаються в будь-якій 
сфері діяльності підприємства, повинні обов’язково 
розглядатися і отримувати оцінку з погляду їх 

впливу на економічну безпеку підприємства як в 
даний час, так і в перспективі» [5, с. 255]. 

При обґрунтуванні сутності поняття «еконо- 
мічна безпека підприємства» як економічної кате-
горії ряд авторів виходять з підходу, який «базуєть-
ся на захищеності від ризиків, ефективності функ-
ціонування, здатності до розвитку і взаємозв’язках 
безпеки, життєвого циклу функціонування підпри-
ємства» [9, с. 25].  

У роботі [22] пропонується на основі дослі-
джених визначень узгодити ідентифікацію поняття 
з градацією його рівнів. Науковці відмічають, що 
при ефективному використанні ресурсів та наявно-
сті здатності підприємства до постійного розвитку 
можна стверджувати про досягнення високого рів-
ня економічної безпеки. Середній рівень економіч-
ної безпеки характеризується досягненням підпри-
ємством фінансово-економічної стійкості та фор-
мування здатності до адаптації. Низький рівень 
економічної безпеки визначається при виявленні 
стабільності та безперервності виробничої діяльно-
сті на підприємстві та при здатності лише проти-
стояти загрозам [22, с. 19]. 

Аналіз літератури дозволяє систематизувати 
існуючі визначення економічної безпеки підприєм-
ства, які надано вченими різних наукових шкіл, за 
11 групами класифікаційних ознак (табл. 1).  

Більшість авторів розуміють під економічною 
безпекою підприємства стан всіх ресурсів підпри-
ємства та їх ефективне використання, а також стан 
захищеності систем підприємства. Крім цього, еко-
номічна безпека підприємства розглядається як 
сукупність методів,  стан соціально-технічної та 
соціально-економічної системи підприємства, су-
купність чинників, сукупність взаємопов’язаних 
елементів та дій, захищеність суб’єктів та об’єктів 
від зовнішніх загроз, процес адаптації, рівень жит-
тєздатності суб’єкта господарювання, гармонізація 
економічних інтересів та елемент у системі на- 
ціональної безпеки держави.   

На основі узагальнення результатів аналізу  
різних підходів науковців до визначення сутності 
економічної безпеки підприємства та враховуючи, 
що підприємство є системою, пропонується під 
цим терміном розуміти  захищеність інноваційного, 
технологічного, виробничого, фінансового та кад-
рового потенціалу від зовнішніх і внутрішніх еко-
номічних загроз і здатність до відтворення при 
ефективному використанні всіх його задіяних ре- 
сурсів. 

Рівень економічної безпеки підприємства за-
лежить насамперед від здатності керівництва пе-
редбачити і запобігти можливим загрозам, а також 
швидко вирішити  проблеми, що виникають. 

Серед причин, які дестабілізують стан еконо-
мічної безпеки, можна виділити такі: суб'єктивні,  
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Таблиця 1 
Систематизація підходів вчених до визначення змісту 

терміна «економічна безпека підприємства» 
 

Класифікаційні ознаки визначень терміна та джерела 
Стан всіх ресурсів підприємства та їх ефективне використання 

«Стан всіх ресурсів підприємства (капіталу, трудових ресурсів, інформації, технологій, техніки, прав) та 
підприємницьких здібностей, при якому можливе найефективніше їх використання для стабільного фу-
нкціонування і динамічного науково-технічного та соціального розвитку, здатність запобігати 
або швидко нівелювати різні внутрішні та зовнішні загрози» [1, с. 101–102]. 
«Формування системи економічної безпеки підприємства передбачає максимально ефективне викорис-
тання ресурсного потенціалу підприємства (сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінан-
сових ресурсів), створення адекватних організаційних структур, розробка відповідних механізмів і засо-
бів реагування, що забезпечувало б стабільне функціонування підприємства на теперішньому етапі та 
стійкий розвиток у майбутньому» [4, с. 18]. 
«Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам та забез-
печення стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому» [6, с. 154]. 
«Економічна безпека порту – це такий стан ресурсів територіального логістичного утворення (ресурсів 
капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки і устаткування, прав, партнерських відносин порту 
з іншими контрагентами), при якому гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 
функціонування і динамічного науково-технічного, соціального розвитку, запобігання внутрішніх та 
зовнішніх негативних впливів» [8, с. 122–123]. 

Стан захищеності систем підприємства 
«Стан захищеності усіх систем підприємства при здійсненні господарської діяльності в певній ситуації» 
[1, с. 101]. 
«Экономическая безопасность предприятия – это устойчивое состояние его защищенности от негатив-
ного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается 
стабильная реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности» [15]. 
«Стан захищеності діяльності підприємства, який досягається у результаті комплексу складових елеме-
нтів суб’єкта господарювання – фінансових, правових, капіталу, технологій, кадрів, соціально-
психологічних та інших, які забезпечують здійснення найбільш ефективного використання ресурсів, 
стабільного функціонування підприємства, досягнення поставленої мети, подолання різного роду загроз 
та швидкої адаптації до умов середовища, що змінюється» [19, с. 116]. 

Сукупність взаємопов’язаних елементів та дій 
«Система економічної безпеки підприємства – це сукупність взаємопов’язаних елементів (спеціальних 
структур, засобів, методів і заходів), здатних забезпечити безпеку ведення бізнесу від внутрішніх і зов-
нішніх загроз» [3, с. 42]. 
«Система постійних дій, які спрямовані на недопущення негативного впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів на діяльність підприємства і забезпечення сприятливих умов його коротко- та довгострокового 
розвитку відповідно до поставлених цілей» [23]. 

Стан соціально-технічної та соціально-економічної системи підприємства 
«Стан соціально-технічної системи підприємства, котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і проти-
стояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібнос-
тей менеджерів, а також структурної організації та зв’язків менеджменту» [1, с. 102]. 
«Состояние социально-экономической системы предприятия, при котором обеспечивается достижение 
поставленных как краткосрочных, так и долгосрочных целей в условиях объективно существующей 
системы внешних и внутренних угроз, путем реализации комплекса мер правового, экономического, 
организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера, эффективность 
финансирования которого имеет допустимый на рассматриваемом предприятии уровень» [2, с. 57]. 

Сукупність методів 
«Сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, технічних, технологічних, економічних, фі-
нансових, інформаційно-аналітичних та інших методів, спрямованих на усунення потенційних загроз та 
створення умов для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів підприємницької діяльності 
відповідно до їхніх цілей та завдань» [1, с. 102]. 
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Продовження табл. 1 
Класифікаційні ознаки визначень терміна та джерела 

Сукупність чинників 
«Экономическая безопасность фирмы определяется совокупностью факторов, отражающих независи-
мость, устойчивость, возможности роста, обеспечения экономических интересов и имеет синонимич-
ность с понятием адаптации предприятий к внешним условиям, что не позволяет в полной мере предус-
мотреть перспективы его развития, поскольку недостаточно определены мероприятия по защищенности 
деятельности предприятия от отрицательного влияния внешней среды (угрозы)» [2, с. 56]. 

Захищеність суб’єктів та об’єктів від зовнішніх загроз 
«Економічна безпека порту як територіального логістичного утворення – це захищеність суб’єктів та 
об’єктів його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також спроможність опера-
тивно усувати різноманітні зовнішні та внутрішні загрози або адаптуватися до існуючих умов, що не 
позначаються негативно на його діяльності» [8, с. 122]. 

Процес адаптації 
«Экономическую безопасность предприятия целесообразно понимать не только как желаемое состояние 
защищенности от признанных негативными факторов внешней и внутренней среды, но и как процесс 
адаптации, который постоянно идет внутри предприятия и подлежит управлению» [16]. 

Рівень життєздатності суб’єкта господарювання 
«Під економічною безпекою підприємства необхідно розуміти рівень життєздатності суб’єкта господа-
рювання протягом періоду життєвого циклу його функціонування, що одночасно гарантує виконання 
місії та цілей підприємства» [9, с. 23]. 

Гармонізація економічних інтересів 
«Міра гармонізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з ним 
суб’єктів навколишнього середовища, які діють поза межами підприємства» [21, с. 87]. 

Елемент у системі національної безпеки держави 
«Економічна безпека – це не тільки захищеність національних інтересів, а й готовність і здатність ін-
ститутів влади створювати механізми реалізації та захисту національних інтересів, розвитку вітчизняної 
економіки, підтримки соціально-політичної стабільності суспільства» [17, с. 32]. 

 
що  викликані неефективною роботою підприємст-
ва або його керівництва, наприклад, низька конку-
рентоспроможність, а, отже, і недостатній попит на 
продукцію на ринку, дії певних суб'єктів господа-
рювання, нестійкість фінансового становища під- 
приємства; об'єктивні, що виникають не з вини 
конкретного підприємства, наприклад, нездатність 
держави сплачувати за продукцію для своїх потреб, 
високий рівень інфляції, форс-мажорні обставини 
тощо. 

Важливим завданням інституціонального за-
безпечення економічної безпеки промислового під-
приємства є виявлення та ідентифікація чинників 
ризику, небезпек і загроз, які можуть бути згрупо-
вані за різними класифікаційними ознаками. Зале-
жно від можливості їх прогнозування слід виділити 
ті небезпеки або загрози, які можна передбачати 
або передбачувані та непередбачувані. До перших 
належать ті, які, як правило, виникають у певних 
умовах, відомі з досвіду господарської діяльності, 
своєчасно виявлені та узагальнені економічною 
наукою. 

Небезпеки і загрози економічній безпеці підп-
риємства залежно від джерела виникнення класи-
фікуються на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні 
виникають без участі і волі підприємства чи його 
персоналу, незалежні від прийнятих рішень, дій  
 

менеджера. Це стан фінансової кон’юнктури, на- 
укові відкриття, форс-мажорні обставини тощо. 
Вони  розпізнаються та враховуються в управлін-
ських рішеннях. Суб’єктивні загрози породжені 
навмисними або ненавмисними діями людей, різ-
них органів і організацій, в тому числі державних і 
міжнародних підприємств-конкурентів. Тому їх 
запобігання пов’язане з впливом на суб’єктів еко-
номічних відносин. 

Залежно від можливості запобігання виділя-
ють форс-мажорні та не форс-мажорні чинники; 
настання – явні (реально існуючі) та латентні (при-
ховані). Небезпеки і загрози можуть класифікува-
тися і за об’єктом: персонал, майно, техніка, інфор-
мація, технологія тощо. За природою їх виникнення 
можна виділити: політичні, економічні, техногенні, 
правові, кримінальні, екологічні, конкурентні, кон-
трагентські та інші. 

Відповідно до величини втрат або шкоди, до 
якого може привести дія деструктивного фактора, 
небезпеки і загрози можна підрозділити на ті, що 
викликають труднощі, значні та катастрофічні. За 
ступенем ймовірності – неймовірні, малоймовірні, 
ймовірні, цілком ймовірні. Найбільшого поширен-
ня набуло виділення небезпек і загроз залежно від 
сфери їх виникнення. За цією ознакою розрізняють 
внутрішні та зовнішні (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Екзогенні та ендогенні чинники, які негативно впливають 

на економічну безпеку промислового підприємства 
Група чинників Зміст групи чинників

Зовнішні небезпеки та 
загрози 

несприятлива зміна політичної ситуації
макроекономічні потрясіння (кризи, порушення виробничих зв'язків, інфля-
ція, втрата ринків сировини, матеріалів, енергоносіїв, товарів тощо) 
застосування корупційних схем при здійсненні господарської діяльності 
зміна законодавства, що впливає на умови господарської діяльності (подат-
кового, відносин власності, договірного) 
нерозвиненість інфраструктури ринку 
використання недобросовісної конкуренції 
промислово-економічне шпигунство 
протиправні дії конкурентів, їх прагнення заволодіти контрольним пакетом 
акцій 
протизаконні фінансові операції 
несанкціонований доступ конкурентів до конфіденційної інформації, що 
становить комерційну таємницю 
крадіжки фінансових коштів і цінностей 
ушкодження будівель, приміщень 
надзвичайні ситуації природного і технічного характеру 

Внутрішні небезпеки і 
загрози економічній 
безпеці підприємства 

недостатній рівень дисципліни
протиправні дії кадрових співробітників 
порушення режиму збереження конфіденційної інформації 
вибір ненадійних партнерів та інвесторів 
відтік кваліфікованих кадрів, невірна оцінка кваліфікації кадрів, їх низька 
компетентність 
недостатня патентна захищеність 
аварії, пожежі, вибухи 
перебої в енерго-, водо-, теплопостачанні 
вихід з ладу комп’ютерної техніки 
високий рівень корумпованості керівників  
низький освітній рівень керівників 
неефективне використання тактичного та стратегічного планування, 
пов’язаного з вибором мети, невірною оцінкою можливостей підприємства, 
помилками в прогнозуванні змін зовнішнього середовища 

 
Основними елементами економічної безпеки 

підприємства, на думку більшості вчених, є фінан-
сова, інтелектуально-кадрова, техніко-техноло-
гічна, інформаційна, політико-правова, продуктова, 
силова та екологічна [9, 10, 18, 19, 20, 21, 23]. 

Деякі науковці до системи економічної безпе-
ки підприємства включають ще соціальну, ресурс-
ну, суспільно-політичну, ринкову та інтерфейсну 
складові [11–14]. У роботі [9] запропоновано вклю-
чення маркетингової та логістичної складових. Під 
логістичною компонентою розуміється «сукупність 
заходів, спрямованих на забезпечення належного 
товароруху поза та в межах підприємства, досяг-
нення оптимальності та ефективності логістичних 
процесів, пов’язаних з постачанням товарів, їх руху 
на підприємстві, мінімізацію ризиків у сфері транс-
портування, зберігання та переміщення, забезпе-
чення належного рівня доступу підприємства до 
системи транспортування товарів». Маркетингова 
компонента безпеки має «відображати і здатність 
вносити необхідні коригування в маркетингову по-
літику з метою підтримки необхідного попиту (об-

сягу реалізації товарів) для відтворення підприємс-
тва» [9, с. 26]. 

Слід погодитися з вченими щодо включення 
політико-правової, фінансової, інформаційної, ін-
телектуальної, кадрової, силової, екологічної, логі-
стичної та маркетингової складових. Крім цього, 
доцільно ще віднести інноваційні компоненти, 
оскільки інноваційна діяльність є головним чинни-
ком підвищення економічної безпеки промислового 
підприємства.   

Правова складова полягає у законодавчому за-
безпеченні економічної безпеки підприємства шля-
хом формування системи актів, які регулюють різні 
сфери діяльності суб’єктів господарювання.  

Фінансова складова є найбільш важливою, 
оскільки фінансова стабільність демонструє забез-
печеність підприємства власними фінансовими ре-
сурсами, рівень їх використання, напрямок розмі-
щення. Фінансова стабільність має тісний зв'язок з 
ефективністю виробництва, а також з кінцевими 
результатами діяльності підприємства. 
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Причинами втрати суб'єктом господарювання 
фінансової стабільності є зменшення обсягів вироб-
ництва, збиткова діяльність, висока собівартість 
продукції, неефективне планування та управління 
активами, форс-мажорні обставини. 

Для підтримки стабільності доцільно викорис-
товувати фінансову стратегію, тобто планування 
конкретних завдань та шляхів їх реалізації в проце-
сі фінансово-економічної діяльності підприємства. 
Можна виділити такі стратегічні цілі: вдосконален-
ня продукції, зниження собівартості, досягнення 
ефективності виробництва при найменших витра-
тах, забезпечення достатнього рівня рентабельнос-
ті. Рівень економічної безпеки у значній мірі зале-
жить від кваліфікації та професіоналізму кадрів. 
Тому на підприємстві має бути створена гнучка 
Інтелектуальна та кадрова складова. В сучасних 
економічних умовах структура управління, органі-
зована система відбору, найму, навчання і мотива-
ції праці працівників. Управлінському персоналу 
підприємства необхідно постійно аналізувати стан 
економічної безпеки, навчитися працювати в умо-
вах виникнення кризових ситуацій. 

При забезпеченні економічної безпеки керів-
ництву необхідно аналізувати, чи відповідають за-
стосовувані на підприємстві інноваційні технології 
сучасним світовим стандартам, використовувати 
технології бенчмаркінгу з метою вивчення, які ін-
новаційні розробки використовуються на підпри-
ємствах-конкурентах, впроваджувати нові наукові 
розробки. 

Підприємство повинно мати у своєму складі 
певні служби по накопиченню і захисту інформації,  
метою яких є накопичення всієї необхідної інфор-
мації, що стосується діяльності того чи іншого су-
б'єкта господарювання (інформація  про всі види 
ринків, необхідна технічна інформація, про тенден-
ції розвитку національної та світової економіки). 
Після накопичення отримані дані мають бути про-
аналізовані, і результатом цього аналізу має стати 
прогноз тенденцій розвитку інноваційних, науково-
технічних, економічних і політичних процесів на 
підприємстві. 

Для того, щоб суб'єкт господарювання був за-
хищений від втрат, які виникають унаслідок штра-
фних санкцій за порушення екологічних норм, за-
криття ринків збуту продукції підприємства в ін-
ших країнах з більш жорсткими екологічними нор-
мами до товарів, він має дотримуватися національ-
них і міжнародних норм мінімального допустимого 
вмісту шкідливих речовин, а також стежити за еко-
логічними параметрами своєї продукції. 

Служба безпеки підприємства має бути завжди 
готова до подолання будь-якої критичної ситуації, 
викликаної веденням нечесної конкурентної бо- 
ротьби з боку інших суб'єктів господарювання. 

З аналізу складових економічної безпеки під- 
приємства можна зробити висновок, що для її за-

безпечення від впливу суб'єктивних і об'єктивних 
причин керівництву необхідно оперативно прийма-
ти рішення та вміти передбачати можливі ризики та 
загрози. 

На думку М.В. Мельникової та Я.М. Криль, 
«механізм забезпечення економічної безпеки підп-
риємства звичайно розглядається як сукупність 
управлінських, економічних, організаційних, пра-
вових і мотиваційних способів гармонізації інте-
ресів підприємства з інтересами суб’єктів зовніш-
нього середовища, за допомогою чого з урахуван-
ням особливостей діяльності підприємства забезпе-
чується отримання прибутку, величина якого дос-
татня для перебування підприємства в стані еконо-
мічної безпеки» [5, с. 256]. 

У роботі [7] до складових механізму фінансо-
вої безпеки підприємства віднесено такі, як ризики, 
функції, загрози, інструменти, контроль, принципи, 
методи, об’єкти та суб’єкти. 

Механізм інституціонального забезпечення 
економічної безпеки промислового підприємства 
пропонується розглядати як комплекс нормативно-
правових, організаційних, фінансових, інвестицій-
них, інноваційних засобів впливу, які мають за ме-
ту своєчасне виявлення, попередження та усунення 
загроз економічній безпеці підприємства. Визначе-
но складові елементи механізму інституціонально-
го забезпечення економічної безпеки промислового 
підприємства (див. рисунок). 

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження визначені пропозиції щодо інституціональ-
ного забезпечення економічної безпеки промисло-
вого підприємства, що мають передбачати ефекти-
вний механізм правового регулювання напрямів 
діяльності підприємства; забезпечення інформацій-
ної безпеки його роботи;  високу фінансову ефек-
тивність, незалежність та стійкість функціонування 
підприємства; конкурентоспроможність техноло- 
гічної бази підприємства; високий рівень організа-
ції управління підприємством; належний кадровий 
відбір; забезпечення відповідності екологічним 
стандартам; гарантії безпеки працівників, а також 
збереження їх майна та професійних інтересів. 

На основі аналізу та узагальнення різних під-
ходів науковців до визначення змісту терміна «еко-
номічна безпека промислового підприємства» їх 
систематизовано за такими класифікаційним  озна-
ками: стан всіх ресурсів підприємства та їх ефекти-
вне використання, стан захищеності систем підпри-
ємства, стан соціально-технічної та соціально-
економічної системи підприємства, сукупність ме-
тодів, чинників, взаємопов’язаних елементів та дій, 
захищеність суб’єктів та об’єктів від зовнішніх за-
гроз, процес адаптації, рівень життєздатності 
суб’єкта господарювання, гармонізація економіч-
них інтересів та елемент у системі національної 
безпеки держави. 

 



Ю. З. Драчук, Н. І. Новікова, Н. В. Трушкіна 

 118 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Елементи механізму інституціонального забезпечення 
економічної безпеки промислового підприємства 

 
Пропонується економічну безпеку підприємс-

тва розглядати як захищеність інноваційного, тех-
нологічного, виробничого, фінансового та кадрово-
го потенціалу від зовнішніх і внутрішніх економіч-
них загроз і здатність до відтворення при ефектив-
ному використанні всіх його задіяних ресурсів. 

Виявлено зовнішні та внутрішні чинники, які 
знижують рівень економічної безпеки підприємст-
ва. Досліджено компоненти економічної безпеки 
промислового підприємства, до яких віднесено:  
політико-правові, фінансові, інноваційні, інформа-
ційні, інтелектуальні, кадрові, силові, екологічні, 
логістичні та маркетингові. 

Визначено складові елементи механізму інсти-
туціонального забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства:  законодавчі та нор-
мативно-правові акти; регуляторні акти із здійс-
нення господарської діяльності; екзогенні та ендо-
генні загрози; фінансові, політичні, економічні, 
інвестиційні ризики; державні органи, які коорди-
нують діяльність підприємств; фінансові, страхові, 
інноваційні, маркетингові інструменти; методи та 
принцип державного регулювання розвитку 
суб’єктів господарювання.  

У подальшому планується визначення  пропо-
зицій щодо вдосконалення інституціонального за-
безпечення економічної безпеки вугільних підпри-
ємств з урахуванням специфіки їх діяльності. 
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Драчук Ю. З., Новікова Н. І., Трушкіна Н. В. Ін-

ституціональне забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства 

На основі аналізу та узагальнення різних підходів 
науковців до визначення змісту терміна «економічна 
безпека промислового підприємства» їх систематизовано 
за класифікаційним ознаками: стан всіх ресурсів підпри-
ємства та їх ефективне використання, стан захищеності 
систем підприємства, стан соціально-технічної та соціа-
льно-економічної системи підприємства, сукупність ме-
тодів,  чинників, взаємопов’язаних елементів та дій, за-
хищеність суб’єктів та об’єктів від зовнішніх загроз, 
процес адаптації, рівень життєздатності суб’єкта госпо-
дарювання, гармонізація економічних інтересів та еле-
мент у системі національної безпеки держави.  

Запропоновано розглядати економічну безпеку під-
приємства як захищеність інноваційного, технологічно-
го, виробничого, фінансового та кадрового потенціалу 
від зовнішніх і внутрішніх економічних загроз і здат-
ність до відтворення при ефективному використанні всіх 
його ресурсів. 

Виявлено зовнішні та внутрішні чинники, які зни-
жують рівень економічної безпеки підприємства. Дослі-
джено компоненти економічної безпеки промислового 
підприємства, до яких віднесено:  політико-правові, фі-
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нансові, інноваційні, інформаційні, інтелектуальні, кад-
рові, силові, екологічні, логістичні та маркетингові.  

Визначено складові елементи механізму інституці-
онального забезпечення економічної безпеки промисло-
вого підприємства:  законодавчі та нормативно-правові 
акти; регуляторні акти із здійснення господарської дія-
льності; екзогенні та ендогенні загрози; фінансові, полі-
тичні, економічні, інвестиційні ризики; державні органи, 
які координують діяльність підприємств; фінансові, 
страхові, інноваційні, маркетингові інструменти; методи 
та принципи державного регулювання розвитку 
суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: економічна безпека, інституціона-
льне забезпечення, механізм, принципи, методи, складо-
ві, чинники, промислове підприємство.   

 
Драчук Ю. З., Новикова Н. И., Трушкина Н. В. 

Институциональное обеспечение экономической без-
опасности промышленного предприятия 

На основе анализа и обобщения различных подхо-
дов ученых к определению содержания термина «эконо-
мическая безопасность промышленного предприятия» их 
систематизировано по классификационным признакам: 
состояние всех ресурсов предприятия и их эффективное 
использование, состояние защищенности систем пред-
приятия, состояние социально-технической и социально-
экономической системы предприятия, совокупность ме-
тодов, факторов, взаимосвязанных элементов и дей-
ствий, защищенность субъектов и объектов от внешних 
угроз, процесс адаптации, уровень жизнеспособности 
предприятия, гармонизация экономических интересов и 
элемент в системе национальной безопасности государ-
ства. 

Предложено рассматривать экономическую без-
опасность предприятия как защищенность инновацион-
ного, технологического, производственного, финансово-
го и кадрового потенциала от внешних и внутренних 
экономических угроз и способность к воспроизводству 
при эффективном использовании всех его ресурсов. 

Выявлены внешние и внутренние факторы, которые 
снижают уровень экономической безопасности предпри-
ятия. Исследованы компоненты экономической безопас-
ности промышленного предприятия, к которым отнесе-
ны: политико-правовые, финансовые, инновационные, 
информационные, интеллектуальные, кадровые, сило-
вые, экологические, логистические и маркетинговые.  

Определены составные элементы механизма инсти-
туционального обеспечения экономической безопасно-
сти промышленного предприятия: законодательные и 
нормативно-правовые акты; регуляторные акты по осу- 
 
 
 
 

ществлению хозяйственной деятельности; экзогенные и 
эндогенные угрозы; финансовые, политические, эконо-
мические, инвестиционные риски; государственные ор-
ганы, которые координируют деятельность предприятий; 
финансовые, страховые, инновационные, маркетинговые 
инструменты; методы и принципы государственного 
регулирования развития субъектов хозяйствования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, ин-
ституциональное обеспечение, механизм, принципы, 
методы, составляющие, факторы, промышленное пред-
приятие. 

 
Drachuk Yu. Z., Novikova N. I., Trushki- 

na N. V. Institutional economic security of industrial en-
terprise 

In the paper systematizes by the analysis and synthesis 
of the different approaches of scientists to determine the 
content of the term “economic security of industrial enter-
prise” according to the classification criteria: the state of all 
enterprise resources and their effective use, the state of pro-
tection of enterprise systems, the state of socio-technical and 
socio-economic system of the enterprise, the collection 
methods, factors interrelated elements and actions, protection 
of subjects and objects from external threats, the process of 
adaptation, the level of viability of the enterprise, the harmo-
nization of economic interests and the element in the system 
of national security. 

In the article proposes to consider the economic securi-
ty of the enterprise as security innovation, technological, 
industrial, financial and human resource capacity of the in-
ternal and external economic threats and the ability to repro-
duce the effective use of all its resources. 

The internal and external factors that reduce the level 
of economic security are identified. The components of the 
economic security of industrial enterprises, which include are 
investigated: political, legal, financial, innovation, infor-
mation, intelligence, personnel, power, environmental, logis-
tics and marketing. 

The components of the institutional mechanism to en-
sure the economic security of industrial enterprise are identi-
fied: legislation and regulations; regulatory frameworks for 
the implementation of economic activity; exogenous and 
endogenous threats; financial, political, economic, invest-
ment risks; public bodies that coordinate the activities of 
enterprises; financial, insurance, innovation, marketing tools; 
methods and principles of state regulation of business enti-
ties. 

Keywords: economic security, institutional support 
mechanism, principles, methods, components, factors, indus-
trial enterprise. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І ОЦІНКА СУСПІЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

 
Актуальність. Розробка управлінських рі-

шень з підвищення ефективності функціонування 
будь-якої галузі національної економіки неможлива 
без адекватної її оцінки, що потребує визначення 
відповідних показників ефективності. Разом із тим 
існує багато видів ефективності, але, як правило, 
багато авторів розглядають переважно проблему 
оцінки економічної ефективності. Наприклад, в 
енергетичній сфері такий підхід розглядається у 
роботах [2, 9]. Існує підхід до визначення соціаль-
но-економічної ефективності [1]. В роботі [6] об-
ґрунтовано поняття суспільної ефективності елект-
роенергетичної галузі, яка визначається складови-
ми економічної, соціальної та екологічної ефектив-
ності за сферами суспільного відтворення, що зна-
ходяться у діалектичній єдності. Проте на сьогодні 
не існує системи взаємопов'язаних показників, яка 
враховувала би усі складові суспільної ефективнос-
ті електроенергетичної галузі, яка має неп тільки 
загальні, але й і специфічні особливості функціону-
вання в кожній країні. В Україні такими є: форму-
вання доходів учасників ОРЕ з частки коштів, що 
відраховуються їм з вартості спожитої електроене-
ргії при її розподілі; формування вартості спожитої 
електроенергії за регульованими і нерегульованими 
тарифами, а також її розподілу між населенням і 
непобутовими споживачами; покриття втрат елект-
роенергії при її передачі споживачам [7]. Їх необ-
хідно враховувати при оцінці суспільної ефектив-
ності електроенергетики країни. 

Мета статті ‒ розробити систему показників 
щодо оцінки суспільної ефективності електроенер-
гетики України. 

Для її розробки, насамперед, необхідно визна-
чити умови формування показників суспільної 
ефективності електроенергетики України. Крім за-
гальних і специфічних особливостей функціону-
вання умовами формування показників суспільної 
ефективності електроенергетики України є наступ-
ні:  

задача оцінки суспільної ефективності елект-
роенергетики є багатокритеріальною, що потребує 
визначення єдиного критерію, який пов’язує усі її 
види та відповідні критерії ефективності; 

показники суспільної ефективності повинні 
адекватно відображати зовнішню і внутрішню еко-
номічну, соціальну та екологічну ефективність еле-

ктроенергетики за відповідними критеріями і сфе-
рами суспільного відтворення; 

в силу діалектичної єдності показники зовніш-
ньої і внутрішньої економічної, соціальної та еко-
логічної ефективності повинні бути ув’язані між 
собою в певну систему. 

Традиційно показник ефективності визнача-
ється за співвідношенням отриманого результату із 
витратами, які спрямовані на його отримання. В 
електроенергетиці результати функціонування в 
роботі [6] запропоновано визначати за економіч-
ною, соціальною та екологічною складовою у сфері 
виробництва, споживання, розподілу й обміну. Їх 
об’єднує специфічні економіко-організаційно особ-
ливості формування цін і тарифів, які визначають 
вартість спожитої електроенергії, включення до неї 
втрат у електричних мережах, а також специфіка її 
розподілу, яка формує доходи учасників Оптового 
ринку електроенергії в Україні (ОРЕ) [7]. Тобто 
єдиним критерієм, що пов’язує усі види і відповідні 
критерії суспільної ефективності електроенергети-
ки України є вартість спожитої електроенергії. По 
відношенню до неї інші критерії за видами суспі-
льної ефективності електроенергетики України є 
частковими. 

Наприклад, у сфері виробництва критерієм зо-
внішньої економічної ефективності електроенерге-
тики є вартість виробленої електроенергії ( вЕ ). 
Вона містить і вартість електроенергії, що викорис-
тається виробниками для внутрішнього споживан-

ня ( в
внутрЕ . ). Їх доходи визначаються вартістю то-

варної електроенергії, яка відпущена в ОРЕ ( тЕ ): 

 
в
внутрвт ЕЕЕ .−= . (1) 

В силу технічних особливостей електрична си-
стема України прив’язана до інших країн. Тому 
частка з товарної електроенергії експортується  
( .ексV ). Залишок разом із імпортованою електрое-

нергією ( .імпV ) витрачається на внутрішнє спожи-
вання побутовими, до яких відноситься населення і 
прирівняні до них споживачі ( снV ), і непобутовими 

( снпV ) споживачами. В результаті обсяг і вартість 
спожитої електроенергії визначається наступним 
чином: 

 .. ексснснпімптс VVVVVV ++=+= , (2) 
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 .експснснпс ЕЕЕЕ ++= , (3) 
Існує баланс між вартістю спожитою електро-

енергії ( сЕ ) та відповідними доходами виробників 

( тЕ ) і учасників ОРЕ ( ОРЕЕ ), якими є постачаль-
ники електроенергії, електропередавальні організа-
ції та диспетчер електроенергетичної системи, що 
формуються за рахунок відрахувань з неї  
( ОРЕтс ЕЕЕ += ) [7]. Таким чином, усі розглянуті 
вартісні показники є частковими критеріями, які 
узагальнюються єдиним критерієм суспільної ефе-
ктивності електроенергетики ‒ вартістю спожитої 
електроенергії. 

Використання часткових критеріїв разом із ва-
ртістю спожитої електроенергії, як єдиного крите-
рію суспільної ефективності електроенергетики, 
дозволяє ув’язати між собою усі її види. Разом із 
тим, багатокритеріальність оцінок утрудняє одноз-
начність визначення наскільки ефективною є той 
або інший її вид. Тобто виникають труднощі при 
оцінці ефективності функціонування галузі, але 
вони зникають при оцінці зміни рівня ефективнос-
ті. В даному випадку зміна будь-якого відносного 
показника ефективності дозволяє судити про під-
вищення або зниження рівня ефективності.  

Певні труднощі виникають і при оцінці економі-
чної ефективності за критерієм прибутку. Проте ефе-
ктивність є відносним поняттям, а будь-які її оцінки − 
відносним показником. Тому не має значення, що до 
чого відносити − результат до витрат або витрати до 
результати, проблема тільки у нормуванні рівня ефе-
ктивності. Наприклад, якщо оцінювати економічну 
ефективність за традиційним показником рентабель-
ності, який визначається за співвідношенням прибут-
ку і відповідних витрат, то його позитивне значення 
свідчить про ефективну діяльність, якщо від’ємне, то 
про неефективну. Але прибуток є синтетичним ре-
зультатом доходів і відповідних витрат. Тому еконо-
мічну ефективність можна оцінити за їх співвідно-
шенням. Якщо рівень витрат у відповідних доходах 
перевищує 100%, то діяльність неефективна, якщо 
менше − то ефективна. Такий підхід запропоновано у 
роботі [1] і дає можливість прив’язати усі види суспі-
льної ефективності електроенергетики до її єдиного 
критерію − до вартості спожитої електроенергії або її 
часткових складових. В результаті виконується умова 
ув’язки показників суспільної ефективності у єдину 
систему. 

Економічні потреби в електроенергії виника-
ють в процесі виробництва в національній еконо-
міці товарів, робіт та послуг (продукції) як проміж-
ного, так і кінцевого споживання, в тому числі й в 
електроенергетиці (ТП ). Отже, за їх співвідно-
шення із вартістю виробленої електроенергії ( вЕ ) 
можна оцінити зовнішню економічну ефективність 
електроенергетики у сфері виробництва (4). Вона 
знижається, якщо значення цього показника зрос-

тає, тому що підвищується електроенергоємність 
національної економіки. 

 ТП

Е
Еф взовн

вирек =.
.. . (4) 

Для соціальної ефективності більше значення 
має продукція кінцевого споживання, оскільки саме 
від неї залежить рівень добробуту суспільства. Її 
вартість визначає валовий внутрішній продукт 
(ВВП), структура первинного розподілу якого за 
категоріями доходу містить оплату праці разом із 
витратами на соціальні потреби, валовий прибуток 
й змішаний дохід та податки за виключенням суб-
сидій на виробництво. Отже, зовнішню соціальну 
ефективність електроенергетики у сфері вироб-
ництва можна оцінити за часткою витрат на оплату 
праці і соціальні потреби ( вЗП ) в електроенерге-
тиці у структурі ВВП  (5). Її підвищення свідчить 
про зростання зовнішньої соціальної ефективності 
електроенергетики у сфері виробництва. Слід за-
значити, що зростання вЗП  підвищує вЕ  тобто 
знижує зовнішню економічну ефективність елект-
роенергетики у сфері виробництва. Отже, показни-
ки (4) і (5) адекватно відображають об'єктивно іс-
нуюче протиріччя між цими видами ефективності. 

 ВВП

ЗП
Еф взовн

вирсоц =.
.. , (5) 

Критерієм внутрішньої економічної ефектив-
ності виробництва електроенергії є прибуток від 
реалізації електроенергії її виробниками, що є син-
тетичним результатом між вартістю товарної елек-
троенергії ( тЕ ) і відповідними витратами на її 

виробництво ( вВ ). За їх співвідношенням можна 
оцінити внутрішню економічну ефективність еле-
ктроенергетики у сфері виробництва: 

 
т

ввн
вирек Е

В
Еф =.

.. . (6) 

Внутрішню соціальну ефективність електро-
енергетики у сфері виробництва визначають від-
повідні витрати на оплату праці і соціальні потреби 
( вЗП ), які здійснюються з доходів виробників еле-
ктроенергії, що визначаються вартістю товарної 
електроенергії ( тЕ ) і є часткою витрат в структурі 

вВ . Отже, оцінити такий вид ефективності можна 

за питомою вагою вЗП  у тЕ  (7). Чим більше зна-
чення цього показника, тим вище внутрішня соціа-
льна і нижче економічна ефективність електроене-
ргетики у сфері виробництва і навпаки, що адеква-
тно відображає об'єктивно існуюче між ними про-
тиріччя. 

 
т

ввн
вирсоц Е

ЗП
Еф =.

.. . (7) 

Економічна ефективність національної економіки 
у сфері розподілу й обміну визначається доходами і 
витратами усіх учасників ринку, що реалізують усю 
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вироблену продукцію (ТП ). Але їх доходи і витрати 
пов’язані міжгалузевими і внутрігалузевими зв’язками. 
Тому, згідно принципу ефективності по Парето, еко-
номічні ефективності учасників ринку прямо або опо-
середковано пов’язані між собою зворотними 
зв’язками, де доходи одних є витратами інших. Доходи 
учасників ОРЕ ( ОРЕД ) нормуються Національною 
комісією регулювання електроенергетики України 
(НКРЕ) за допомогою нормативів відрахувань, які вра-
ховують витрати на здійснення ними підприємницькій 
діяльності ( сОРЕ ЕkД ⋅= , де k  ‒ узагальнений нор-
матив відрахувань учасникам ОРЕ з вартості спожитої 
електроенергії). Таким чином, зовнішню економічну 
ефективність електроенергетики у сфері розподілу й 
обміну можна оцінити за часткою доходів учасників 
ОРЕ ( ОРЕД ) у вартості усієї виробленої продукції в 
національній економіці (ТП ): 

 ТП

Д

ТП

Еk
Еф ОРЕсзовн

розпек =
⋅

=.
.. , (8) 

а зовнішню соціальну ефективність електроенер-
гетики у сфері розподілу й обміну − по аналогії із 
(5) за часткою витрат на оплату праці і соціальні 
потреби учасників ОРЕ ( .розпЗП ) у структурі 

ВВП  (9). У випадку зростання .розпЗП  зовнішня 

економічна ефективність електроенергетики у сфе-
рі розподілу й обміну знижується, а соціальна ‒ 
підвищується і навпаки. Таким чином, показники 
(8) і (9) адекватно відображають об'єктивно існую-
че протиріччя між цими видами ефективності. 

 ВВП

ЗП
Еф

розпзовн
розпсоц

..
.. = . (9) 

Внутрішню економічну ефективність елект-
роенергетики у сфері розподілу й обміну, по анало-
гії з підходом у сфері виробництва, можна оцінити 
за часткою витрат учасників ОРЕ ( .розпВ ). у їх до-

ходах ( ОРЕД ): 

 
ОРЕ

розп

с

розпвн
розпек Д

В

Еk

В
Еф

...
.. =

⋅
= , (10) 

а внутрішню соціальну ефективність електроене-
ргетики у сфері розподілу й обміну ‒ за часткою 
витрат на оплату праці і соціальні потреби учасни-
ків ОРЕ ( .розпЗП ) у їх доходах ( ОРЕД ): 

 
ОРЕ

розп

с

розпвн
розпсоц Д

ЗП

Еk

ЗП
Еф ...

. =
⋅

= . (11) 

Зростання частки .розпЗП  у ОРЕД  призво-

дить до підвищення внутрішньої соціальної і зни-
ження економічної ефективності електроенергети-
ки у сфері розподілу й обміну і навпаки, що адек-
ватно відображає об'єктивно існуюче протиріччя 
між ними. 

Зовнішня ефективність електроенергетики в 
національній економіці у сфері споживання, в кін-
цевому підсумку, залежить від вартості реалізова-
ної електроенергії ( сЕ ), як частки вартості усієї 
виробленої в національній економіці продукції  
(ТП ): 

 ТП

Е
Еф сзовн

спек =.
.. ,  (12) 

а зовнішню соціальну ефективність у сфері спожи-
вання визначають витрати населення на електрое-
нергію ( снЕ ) у структурі ВВП , як продукції кін-
цевого використання: 

 ВВП

Е
Еф снзовн

спсоц =.
.. . (13) 

Підвищення витрат населення на електроенергію 
( снЕ ) у структурі ВВП  призводить до зниження 
витрат на споживання інших товарів кінцевого приз-
начення, тобто знижує зовнішню соціальну ефектив-
ність електроенергетики у сфері споживання. В ста-
тиці це можливо за рахунок зниження частки вартості 
електроенергії спожитої непобутовими користувача-
ми ( снпЕ ) і експортованої електроенергії ( .ексЕ ) в 

структурі усієї спожитої електроенергії ( сЕ ) за умо-
ви незмінності її величини. В цьому випадку зовніш-
ня економічна ефективність електроенергетики у 
сфері споживання підвищується. Таким чином, пока-
зники (12) і (13) адекватно відображають об'єктивно 
існуюче протиріччя між цими видами ефективності.  

Специфічною особливістю електроенергетики 
України є значне перевищення тарифів на електро-
енергію для непобутових споживачів над побуто-
вими [7]. В результаті для внутрішньої ефективнос-
ті галузі у сфері споживання є вигіднішим зростан-
ня частки снпЕ  і .ексЕ , чим підвищення рівня снЕ . 
Отже, внутрішню економічну ефективність елект-
роенергетики у сфері споживання можна оцінити в 
такий спосіб:  

 
.

.
.

ексснп

снвн
спек ЕЕ

Е
Еф

+
= , (14) 

а внутрішню соціальну ефективність електроенер-
гетики у сфері споживання ‒ за часткою снЕ  у  

сЕ : 

 
с

снвн
спсоц Е

Е
Еф =.

. . (15) 

Якщо співвідношення снЕ  із снпЕ  і .ексЕ  (14) 
зростає внутрішня економічна ефективність елект-
роенергетики у сфері споживання знижується, а 
соціальна ефективність підвищується (15) і навпа-
ки, що адекватно відображає об'єктивно існуюче 
протиріччя між цими видами ефективності.  

Критерієм зовнішньої екологічної ефективнос-
ті електроенергетики є забруднення навколишнього 
середовища, яке традиційно оцінюється за обсяга-
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ми шкідливих викидів, що при стійкій технологіч-
ній структурі виробництва залежать від обсягів ви-
робленої електроенергії. Отже, за їх співвідношен-
ням можна оцінити такий вид суспільної ефектив-
ності електроенергетики. Однак для того, щоб усі 
показники були ув’язані між собою в систему, не-
обхідно привести їх до порівняного виду. За фор-
мулами (4)-(15) оцінки видів суспільної ефективно-
сті здійснювалися за допомогою вартісних показ-
ників. Виникає питання, як привести до вартісного 
виміру обсяг шкідливих викидів?  

Безсумнівно, що будь-які оцінки будуть неа-
декватними. Крім того, відповідний критерій оцін-
ки повинен бути пов’язаний із єдиним критерієм 
суспільної ефективності електроенергетики, яким є 
вартість спожитої електроенергії. Таким умовам 
відповідає тільки показник екологічних платежів 
виробників електроенергії за забруднення навко-
лишнього середовища ( епЕ ), розмір якого зале-
жить від обсягів шкідливих викидів та ставки еко-
логічного податку, яка встановлюється Податковим 
кодексом України [8]. Отже, в даному випадку по-
рівнюючи епЕ  із вартістю виробленої електроенер-

гії ( вЕ ) можна оцінити зовнішню екологічну ефек-
тивність електроенергетики:  

 
в

епзовн
екол Е

Е
Еф =.

. . (16) 

Зниження забруднення навколишнього сере-
довища залежить від витрат на екологію виробни-
ків електроенергії ( екВ ). Отже, внутрішню еколо-
гічну ефективність електроенергетики можна 
оцінити за їх рівнем у вартості виробленої електро-
енергії ( вЕ ): 

 
в

еквн
екол Е

В
Еф ..

. = . (17) 

Підвищення рівня витрат на екологію ( екВ ) у 

вартості виробленої електроенергії ( вЕ ) призво-
дить до зниження екологічних платежів виробників 
електроенергії за забруднення навколишнього се-
редовища ( епЕ ). В цьому проявляється певне про-
тиріччя між екологічними платежами і витратами 
на екологію в електроенергетиці. 

Разом показники (4)-(17) дозволяють виконати 
системну оцінку суспільної ефективності електрое-
нергетики України. Необхідною умовою їх викори-
стання є об'єктивність, повнота, достовірність, аде-
кватність, доступність та актуальність вхідних да-
них для їх розрахунку. За результатами аналізу 
офіційних статистичних даних встановлено, що 
таким вимогам найбільш відповідає статистична 
інформація, яка публікують у щорічних звітах На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері енергетики, та частково − Держав- 
 

ною службою статистики України. При цьому у 
зв'язку з неповністю даних значення окремих пока-
зників ефективності може бути отримана тільки 
аналітичним шляхом.  

Із використанням даних [3-5, 10-13] розрахо-
вано показники суспільної ефективності електрое-
нергетики України протягом 2010-2012 рр. (табли-
ця). В результаті оцінки зміни показників суспіль-
ної ефективності електроенергетики України (таб-
лиця) неважко помітити наступне: 

зовнішня економічна ефективність у сфері вироб-
ництва і споживання знижується, оскільки вартість 
виробленої і спожитої електроенергії у структурі усієї 
виробленої продукції постійно зростає (показники 

.
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зовн
вирекЕф  і .

..
зовн
спекЕф ). Проте рівень витрат на вироб-

ництво і розподіл та обмін електроенергії майже не 

змінюється (показники .
..

вн
вирекЕф  і .

..
вн

розпекЕф ). Така 

ситуація, скоріше за все пов'язана із зростанням варто-
сті електроенергії, відпущеної непобутовим спожива-
чам, що підтверджується динамікою показників 

.
..

вн
спекЕф  і .

..
вн

спсоцЕф . При цьому зовнішня і внутрішня 

економічна ефективність у сфері виробництва (показ-

ники .
..

зовн
вирекЕф  і .

..
зовн
спекЕф ) пов'язані зворотною залеж-

ністю із відповідними показниками ефективності у 

сфері розподілу й обміну (показники .
..

зовн
розпекЕф  і 

.
..

вн
розпекЕф ); зовнішня соціальна ефективність у 

сфері виробництва ( .
..

зовн
вирсоцЕф ) майже не змінюєть-

ся, незважаючи на зниження внутрішньої соціаль-

ної ефективності ( .
..

вн
вирсоцЕф ), але у сфері розподілу 

й обміну зовнішня соціальна ефективність  

( .
..

вн
розпекЕф ) має тенденцію до зниження, а внутрі-

шня ( .
..

вн
розпсоцЕф  ) ‒ залишається практично без 

змін. У сфері споживання зовнішня соціальна ефе-

ктивність ( .
..

зовн
спсоцЕф ) знижується, а внутрішня  

( .
..

вн
спсоцЕф ) ‒ незначно коливається в залежності від 

внутрішньої економічної ефективності ( .
..

вн
спекЕф ); 

зовнішня ( .
.

зовн
еколЕф ) і внутрішня ( .

.
вн
еколЕф ) екологі-

чна ефективність пов'язані зворотною залежністю і 
впливають на внутрішню економічну ефективність 

у сфері виробництва ( .
..

вн
вирекЕф ). 

Висновок. Вищевикладені результати оцінки 
динаміки складових суспільної ефективності елек-
троенергетики України підтверджують їх багатомі-
рний взаємозв'язок, який обґрунтовано теоретич-
ним шляхом. Однак для розробки практичних 
управлінських рішень слід визначити пріоритет-
ність конкретної складової суспільної ефективності 
електроенергетики України и обґрунтувати її  
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Таблиця 
Оцінка суспільної ефективності електроенергетики України, % 

Показник 
Розрахункова 
формула 

2010 2011 2012 

Зовнішня економічна ефективність у сфері вироб-
ництва ТП

Е
Еф взовн

вирек =.
..  

2,85 3,08 3,28 
Зовнішня соціальна ефективність у сфері вироб-
ництва ВВП

ЗП
Еф взовн

вирсоц =.
..

 0,49 0,48 0,51 
Внутрішня економічна ефективність у сфері виро-
бництва 

т

вевн
вирек Е

В
Еф =.

..  91,04 88,11 91,32 
Внутрішня соціальна ефективність у сфері вироб-
ництва 

т

ввн
вирсоц Е

ЗП
Еф =.

..  8,60 7,80 7,66 
Зовнішня економічна ефективність у сфері розпо-
ділу й обміну  ТП

Д
Еф ОРЕзовн

розпек =.
..  0,69 0,63 0,58 

Зовнішня соціальна ефективність у сфері розподі-
лу й обміну  ВВП

ЗП
Еф

розпзовн
розпсоц

..
.. =

 0,18 0,15 0,14 
Внутрішня економічна ефективність у сфері роз-
поділу та обміну  

ОРЕ

розпвн
розпек Д

В
Еф ..

.. =
 97,51 97,18 96,92 

Внутрішня соціальна ефективність у сфері розпо-
ділу та обміну  

ОРЕ

розпвн
розпсоц Д

ЗП
Еф

..
.. =

 11,60 10,59 11,05 
Зовнішня економічна ефективність у сфері спо-
живання ТП

Е
Еф сзовн

спек =.
..  3,27 3,42 3,56 

Зовнішня соціальна ефективність у сфері спожи-
вання ВВП

Е
Еф снзовн

спсоц =.
..  0,69 0,70 0,74 

Внутрішня економічна ефективність у сфері спо-
живання 

.

.
..

ексснп

снвн
спек ЕЕ

Е
Еф

+
=

 10,35 9,73 9,73 
Внутрішня соціальна ефективність у сфері спожи-
вання 

с

снвн
спсоц Е

Е
Еф =.

..  9,60 9,20 9,33 
Зовнішня екологічна ефективність 

в

епзовн
екол Е

Е
Еф =.

.  0,38 0,55 0,50 
Внутрішня екологічна ефективність 

в

еквн
екол Е

В
Еф =.

.  4,62 3,69 4,08 
 

рівень. В залежності від цього можна планувати 
рівень інших складових, із використанням розроб-
леної системи показників.  
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Кадермєєва Д. С. Система показників і оцінка 

суспільної ефективності електроенергетики України 
Розроблено систему показників оцінки суспільної 

ефективності електроенергетики України, які визнача-
ють зовнішню й внутрішню економічну, соціальну і еко- 
 
 
 
 

логічну складову за сферами суспільного відтворення. За 
результатами розрахунків встановлено взаємозв'язок цих 
складових. Визначена необхідність встановлення пріо-
ритетної складової суспільної ефективності галузі, об-
ґрунтування рівня якої дозволить планувати величину 
інших показників.  

Ключові слова: суспільна ефективність, електроене-
ргетика України, зовнішня і внутрішня ефективність, 
економічна й соціальна ефективність, екологічна ефек-
тивність, сфери суспільного відтворення, система показ-
ників 

 
Кадермеева Д. С. Система показателей и оценка 

общественной эффективности электроэнергетики 
Украины 

Разработана система показателей оценки обще-
ственной эффективности электроэнергетики Украины, 
которые определяют внешнюю и внутреннюю экономи-
ческую, социальную и экологическую составляющую по 
сферам общественного воспроизводства. По результатам 
расчетов установлена взаимосвязь этих составляющих. 
Определена необходимость установления приоритетной 
составляющей общественной эффективности отрасли, 
обоснование уровня которой позволит планировать ве-
личину других показателей.  

Ключевые слова: общественная эффективность, 
электроэнергетика Украины, внешняя и внутренняя эф-
фективность, экономическая и социальная эффектив-
ность, экологическая эффективность, сферы обществен-
ного воспроизводства, система показателей 

 
Kadermyeyeva D. S. The scorecardof assessment of 

the effectiveness of public electric powersector of Ukraine 
The scorecard of assessment of the effectiveness of 

public electric powersector of Ukraine was established. They 
determine the external and internal economic, social and 
environmental dimension on spheres of social reproduction. 
The calculations determined the relationship of these com-
ponents. The necessity of a priority component of public 
sector efficiency was established. The level of study of the 
component will plan the value of other indicators.  

Keywords: public sector efficiency, electric powersec-
tor of Ukraine, external and internal efficiency, economic 
and social efficiency, environmental efficiency, the scope of 
social reproduction, scorecard 
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ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку нашої країни питання пошуку шляхів за-
безпечення безпеки як на макро- так і на мікрорівні 
набувають все більшої актуальності. Причини  
цього різноманітні, проте найбільш суттєвими є 
швидка зміна та неможливість прогнозування ди-
наміки зовнішнього середовища. Невизначеність 
ускладнює процес гарантування безпеки, а відтак 
вимагає більш чіткого трактування суті та причин 
зміни рівня безпеки. Лише застосування комплекс-
ного підходу до управління  системою економічної 
безпеки через формування відповідного теоретич-
ного підґрунтя уможливлює забезпечення управ-
ління процесом гарантування безпеки певної соці- 
ально-економічної системи, в т.ч. підприємства. 

Аналіз досліджень та публікацій з пробле-
ми. Теоретичній розробці питань, пов’язаних з під-
тримкою достатнього рівня економічної безпеки на 
усіх рівнях управління, багато уваги приділяли  
О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, Н. Вавдіюк,  
В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошенко, 
Я. Жаліло, С. Злупко, Т. Кузенко, О. Кузьмін,  
А. Кірієнко, Т. Ковальчук, Б. Кравченко, М. Лесеч-
ко, В. Марцин, Л. Мельник, І. Михасюк, С. Мочер-
ний, В. Мунтіян, Н. Нижник, Г. Пастернак-Тарану-
шенко, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко,  
О. Терещенко, С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін 
та ін. Віддаючи належне науковій та практичній 
значущості праць згаданих учених, необхідно за-
значити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі 
дотепер не знайшли належного відображення деякі 
важливі аспекти, зокрема щодо оцінки можливості 
забезпечення економічної безпеки певного суб’єкта 
господарювання. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні суті та 
методичних засад формування потенціалу забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.  

Виклад основного матеріалу. В умовах кризи 
світової й вітчизняної економік, коли підприємст-
вам доводиться зіштовхуватись з перманентними 
загрозами й ризиками, які суттєво знижують поточ-
ний рівень їх економічної безпеки, проблема ство-
рення системи захисту, тобто комплексної системи 
економічної безпеки, стала першочерговою. За та-
ких обставин практично на всіх підприємствах 
України в ініціативному порядку були створені 
системи безпеки, які дозволяють їм з різним ступе-
нем ефективності забезпечувати безпеку своєї дія-
льності. Основні зусилля служби безпеки на вітчи-
зняних підприємствах спрямовані перш за все на 

забезпечення захисту території, виробничих і адмі-
ністративних об’єктів, засобів виробництва, сиро-
вини, готової продукції й транспортних засобів від 
противоправних зазіхань як зі сторони криміналь-
них угрупувань, так і в наслідок злочинних дій не-
сумлінного персоналу, тобто на захист майна та 
персоналу. З однієї сторони функціонування такої 
системи сприяє зменшенню негативного впливу 
частини загроз, але не дозволяє, в наслідок відсут-
ності відповідних теоретичних напрацювань, у по-
вній мірі гарантувати необхідний для стабільного 
функціонування та розвитку рівень безпеки. Зазна-
чене твердження ґрунтується на тому факті, що 
злочини в економічній сфері стали  носити  інте- 
лектуальний  характер, а їх  сферами  стали  фінан-
сова діяльність, політика й стратегія підприємства, 
механізми керування бізнесом, інформаційна сфе-
ра, право, інноваційна діяльність, техніка й техно-
логії й т.д. За таких умов для протидії усій сукуп-
ності сучасних загроз та забезпечення необхідного 
рівня економічної безпеки необхідною є побудова 
комплексної системи економічної безпеки для чого 
потрібно задіяти в повному обсязі ресурси всіх 
структурних підрозділів підприємства, а також мо-
жливості зовнішніх організацій, у тому числі орга-
нів державної влади й управління, суб’єктів недер-
жавної системи безпеки й т. д. 

Здійснене узагальнення існуючих точок зору 
[1-3] дозволило сформувати власне визначення 
економічної безпеки підприємства як складної ба-
гатофакторної категорії, спрямованої на ефективне 
використання наявних ресурсів та ринкових мож-
ливостей, гарантування стійкості та захисту від 
негативних чинників, реалізації інтересів за умов 
сталого соціального та економічного розвитку [12]. 

Передумовою забезпечення необхідного для 
існування та розвитку рівня економічної безпеки є 
створення відповідної комплексної системи еконо-
мічної безпеки підприємства (КСЕБП), мета якої 
полягає у розробленні та застосуванні заходів для 
ефективного використання наявних ресурсів та ри-
нкових можливостей, забезпечення стійкості та 
реалізації інтересів, захист від зовнішніх та внут-
рішніх загроз [13]. 

Досягнення мети КСЕБП передбачає виконан-
ня ряду наступних завдань: 

підвищення економічної ефективності госпо-
дарської діяльності завдяки використанню наявних 
ресурсів та ринкових можливостей; 
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забезпечення стійкості розвитку підприємства 
та реалізації його основних економічних інтересів; 

прогнозування, виявлення та ідентифікація 
внутрішніх та зовнішніх загроз для економічної 
безпеки підприємства; 

організація превентивних заходів щодо запобі-
гання виникненню загроз та зростанню рівня небез-
пеки; 

аналіз можливих ризиків та розроблення захо-
дів щодо їх мінімізації та нейтралізації; 

систематичне удосконалення КСЕБП. 
Виконання сформованої сукупності завдань є 

можливим за умов наявності певних передумов, 
які, на нашу точку зору, безпосередньо пов’язані із 
поняттям «потенціал», яке і розглянемо більш ре-
тельно. 

Насамперед, визначимо етимологію поняття 
«потенціал». В енциклопедичних виданнях потен-
ціал подається як «… наявні можливості, ресурси, 
запаси, засоби, що можуть бути використані для 
досягнення, здійснення чогось» [4]. У відповідності 
до розробок Л. Абалкіна, потенціал – це засоби, 
запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути 
мобілізовані для досягнення певної мети, здійснен-
ня плану, вирішення якого-небудь завдання; мож-
ливості окремої особи, суспільства, держави в пев-
ній області [5]. І. Отенко дотримується думки, що 
під потенціалом потрібно розуміти організовану й 
керовану сукупність можливостей соціально-еконо-
мічної системи для досягнення її цілей [6]. Перехо-
дячи на нижчий рівень управління – рівень підпри-
ємства, доцільно процитувати міркування Д. Чер-
никова, який визначає потенціал підприємства як 
сукупність ресурсів без урахування реальних вза- 
ємозв’язків, що складаються в процесі виробництва 
[7]. 

Поруч із поняттям «потенціал» стосовно мік-
рорівня використовується термін «економічний 
потенціал», який доцільно також коротко розгляну-
ти з точки зору поставленої мети – удосконалення 
методичних засад гарантування економічної безпе-
ки. Так, В. Кунцевич трактує економічний потенці-
ал як загальну потужність компанії з бізнесу, на-
правлену на визначення, створення та задоволення 
потреб споживачів товарів послуг, а також на кра-
щу взаємодію із зовнішнім середовищем компанії в 
аспекті раціонального використання ресурсів. К. 
Нужний та О. Бобкова  подають це поняття як 
«…здатність підприємства забезпечувати своє дов-
гострокове функціонування та досягнення стратегі-
чних цілей на основі використання  системи наяв-
них ресурсів» [8]. Згідно точки зору Т. Харчук, 
економічний потенціал – це ефективне викорис-
тання за часом і продуктивністю наявних економі-
чних ресурсів [9]. 

Узагальнюючи подані визначення, можна дій-
ти висновку, що ключове завдання економічного 
потенціалу в процесі гарантування економічної 
безпеки підприємства полягає у накопиченні до- 
статньої величини і максимально ефективне вико-
ристання усіх ресурсів, що дозволило б нейтралізу-

вати загрози з боку внутрішнього та зовнішнього 
середовища і забезпечити безпечне функціонуван-
ня підприємства через підтримання його цілісності, 
як виробничо-господарської системи. 

Беручи до уваги загальне трактування поняття 
«потенціал» та «економічний потенціал», в кон-
тексті досліджуваної проблеми, на нашу думку, 
доцільно приділити увагу науковому доробку 
С. Шкарлета. Цей дослідник, спираючись на особ-
ливості здатністно-функціонального аспекту еко-
номічної діагностики і оцінки потенціалу форму-
вання стану економічної безпеки підприємства про-
понує трактування потенціалу економічної безпеки 
(потенціал формування стану економічної безпеки) 
як множини сукупностей здатностей підприємства, 
що визначає можливості здійснення ним певних 
функцій господарської діяльності, що необхідні для 
досягнення поставлених цілей в умовах жорстко-
конкурентного і нестабільного зовнішнього сере-
довища, а також продуціонування необхідних для 
цього засобів [10-11]. 

В загальному погоджуючись із точкою зору 
С. Шкарлет щодо необхідності визначення поняття, 
яке б дозволило окреслити, оцінити та стало осно-
вою для подальшого удосконалення методичного 
забезпечення процесу гарантування економічної 
безпеки на мікрорівні, вважаємо за необхідне скон-
центрувати увагу на кількох важливих моментах. 
Так, на нашу думку, той аспект, що економічна 
безпека повинна одночасно розглядається як в ста-
тиці, так і в динаміці, дозволяє вести мову про «по-
тенціал забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства» (ПЗЕБП). Зазначене важливе виходячи з 
того, що зміст ПЗЕБП повинен полягати в інтегра-
льному відображенні (оцінці) поточних і майбутніх 
можливостей КСЕБП досягати та підтримувати 
необхідний для існування та розвитку рівень еко-
номічної безпеки. Виходячи з цього, на нашу точку 
зору, для ПЗЕБП повинні бути характерні наступні 
риси: 

По-перше, ПЗЕБП повинен визначатися як ре-
альними, так і потенційними можливостями проти-
дії зростанню рівня небезпеки. 

По-друге, можливості КСЕБП, а відтак і сам 
ПЗЕБП, залежать не лише від зовнішніх та внут- 
рішніх, власних та сторонніх суб’єктів безпеки, які 
безпосередньо залучені до процесу забезпечення 
економічної безпеки, але і усього персоналу під- 
приємства, який за певних умов може сприяти ви-
конанню завдань в сфері безпеки. 

По-третє, ПЗЕБП визначається перш за все  
рівнем компетентності та вмотивованості у вико-
нанні своїх обов’язків суб’єктами безпеки. 

По-четверте, рівень і результати реалізації 
ПЗЕБП визначаються організаційною структурою, 
взаємопідпорядкованістю та взаємодією в межах 
КСЕБП та підприємства загалом. 

По-п’яте, ПЗЕБП визначається обсягом та які-
стю наявних у нього ресурсів (кількістю залучених 
працівників (їхнім освітнім, кваліфікаційним, пси-
хофізіологічним та мотиваційним потенціалом), 
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можливістю використання новітніх засобів для 
збирання та обробки інформації, фінансовими та 
нематеріальними ресурсами). 

По-шосте, зростання ПЗЕБП залежить від  
можливостей менеджменту оптимально використо-
вувати результати функціонування КСЕБП, зокре-
ма в частині отриманої конкурентною розвідкою 
інформації про зміни в зовнішньому середовищі. 

Висновки. Гарантування економічної безпеки 
підприємства, за сьогоднішніх умов ведення бізне-
су в Україні, стає ключовою умовою не лише функ-
ціонування, але й існування будь-якого суб’єкта 
господарювання. Звідси, розроблення відповідного 
методичного забезпечення сприятиме вирішенню 
складної і водночас важливої проблеми для на- 
ціональної економіки загалом. 

В статті здійснено подальше дослідження ка-
тегорії «економічна безпека підприємства» через 
визначення суті та параметрів формування ПЗЕБП. 
Зазначене важливе з тієї точки зору, що наразі 
практично відсутнє як єдине розуміння сутності 
ПЗЕБП, так і не визначені економічні інструменти 
діагностики та оцінки його кількісного і якісного 
рівнів, що потребує продовження досліджень в 
цьому напрямку.   
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аспекти 

В статті, виходячи із складних умов ведення бізне-
су для вітчизняних суб’єктів господарювання, доведено 
пріоритетність забезпечення необхідного для існування 
та розвитку рівня економічної безпеки. Обґрунтовано 
доцільність визначення та формування відповідного ме-
тодичного забезпечення для терміну «потенціал забезпе-
чення економічної безпеки підприємства» як базового 
для гарантування економічної безпеки на мікрорівні. 
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В статье, исходя из сложных условий ведения биз-
неса для отечественных субъектов хозяйствования, дока-
зано приоритетность обеспечения необходимого для 
существования и развития уровня экономической без-
опасности. Обоснована целесообразность определения и 
формирования соответствующего методического обес-
печения для термина «потенциал обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия» как базового для 
обеспечения экономической безопасности на микро-
уровне. 
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Keywords: economic security, capacity, resources, per-
sonnel, security agents. 

 
Стаття надійшла до редакції 16.05.2014 
Прийнято до друку 10.09.2014 



Л. І. Тараш, А. В. Буковський 

 130 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

УДК 338.24+334.722.8:656.2 
Л. І. Тараш, 

доктор економічних наук,  
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк,  

А. В. Буковський, 
кандидат економічних наук, 

"Укрзалізниця" 
 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
В Україні для вирішення проблем стану і роз-

витку українських залізниць, подолання їх відста-
вання та підвищення конкурентоспроможності на 
ринку транспортних послуг провадиться реформа 
залізничного транспорту. Для реформування галузі 
розроблено і затверджено Державну цільову про-
граму реформування залізничного транспорту на 
2010-2019 рр., розроблено Цільову модель ринку 
залізничних транспортних послуг України. Для 
розвитку конкуренції на залізничному транспорті 
обрано європейську модель реформування, яка по-
єднує елементи вертикальної інтеграції і конкурен-
ції, тобто створення вертикально інтегрованої бага-
тофункціональної компанії, яка володіє транспорт-
ною інфраструктурою і одночасно є компанією-
перевізником та надає доступ до інфраструктури на 
"недискримінаційній" основі іншим перевізникам, 
незалежним компаніям – операторам залізничного 
рухомого складу та іншим користувачам послуг 
залізничного транспорту загального користування.  

Спочатку реформування, на першому його 
етапі, на базі усього комплексу залізничного транс-
порту країни утворюється єдиний суб’єкт господа-
рювання – публічне акціонерне товариство "Украї-
нська залізниця" (надалі Товариство, АТ "Укрзалі-
зниця"). АТ "Укрзалізниця" утворюється за рішен-
ням Кабінету Міністрів України відповідно до за-
конодавства та згідно із Законом України "Про 
особливості утворення публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального 
користування" на базі Державної адміністрації залі-
зничного транспорту України, а також підпри-
ємств, установ та організацій залізничного транс-
порту загального користування, які реорганізову-
ються шляхом злиття. Товариство утворюється як 
публічне акціонерне товариство, 100 відсотків ак-
цій якого закріплюється в державній власності. 
Статутний капітал Товариства формується частко-
во за рахунок майнових прав, зокрема права госпо-
дарського відання на окремі види майна, яке зали-
шається державною власністю, а також за рахунок 
пакетів акцій господарських товариств залізнично-
го транспорту, корпоративні права щодо яких на-
лежатимуть акціонерному товариству "Українська 
залізниця". 

Вибір акціонерної форми господарювання на-
дає Укрзалізниці додаткові можливості і адапта-
ційні переваги, обумовлені внутрішньою побудо-

вою акціонерного товариства. Можливість мобілі-
зації великого капіталу і збереження цілісності за-
лученого капіталу, можливість підвищення ефекти-
вності управління, універсальна застосовність, об-
межена відповідальність учасників, відсутність 
зв'язку між об'єднанням розрізнених капіталів та 
безпосередньою участю акціонерів у сферах діяль-
ності акціонерного товариства роблять акціонерну 
форму найбільш привабливою як для самого підп-
риємства, так і для його інвесторів.  

Разом з тим одержані переваги вимагають 
оволодіння новою сферою управління – корпорати-
вного управління, що притаманна акціонерним то-
вариствам. Характерною рисою акціонерних това-
риств є відокремлення власності від управління, 
або відокремлення власності на капітал від його 
функції. Це означає здійснення нового підходу до 
управління, коли акціонери віддаляються від вико-
нання підприємницьких функцій в акціонерному 
товаристві, а наймані професійні управляючі бе-
руть на себе виконання нових завдань, що виходять 
за рамки найманого службовця, здійснюють ініціа-
тивну, на власний ризик господарську діяльність, 
виконують обов'язки підприємця. 

Закріплення в державній власності 100 відсот-
ків акцій АТ "Укрзалізниця" є визнанням стратегі-
чної ролі залізниці для економіки і безпеки держа-
ви, необхідності державного регулювання галузі і 
означає, що єдиним акціонером Товариства є дер-
жава. Держава як акціонер виконує одразу дві фун-
кції в акціонерному товаристві: макроекономічну 
функцію здійснення регулюючих впливів, яка ви-
пливає із необхідності забезпечення загальнодер-
жавних (загальнонаціональних) інтересів щодо по-
треб суспільного виробництва і населення країни, і 
мікроекономічну функцію звичайного акціонера, 
власника корпоративних прав, яка пов'язана з при-
ватновласницькими інтересами держави-акціонера. 
В акціонерних товариствах, призначених для вико-
нання регулюючих впливів держави, коло питань 
самостійного ухвалення управлінських рішень зна-
чно обмежено. Надаючи майно АТ "Укрзалізниця" 
на праві господарського відання, яке залишається 
об'єктом державної власності, держава зобов'язана 
виконувати функції, пов'язані з економічною діяль-
ністю щодо об'єктів своєї власності, а саме − здійс-
нювати контроль за відтворенням і ефективним 
використанням належного йому майна.  
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Одночасно з утворенням АТ "Укрзалізниця" 
акціонерні товариства, акції яких передаються до 
статутного капіталу Товариства і становляться його 
власністю, перетворюються на залежні акціонерні 
товариства. Утворення та/або виділення залежних і 
дочірніх акціонерних товариств буде продовжено і 
далі у поетапному виконанні Державної цільової 
програми реформування залізничного транспорту 
на 2010-2019 роки, згідно з якою намічено форму-
вання вертикально інтегрованої системи управлін-
ня залізничним транспортом. АТ "Укрзалізниця" 
після завершення формування групи залежних під-
приємств буде мати ознаки холдингового утворен-
ня, які визначають особливості його функціонуван-
ня, пов'язані  із реалізацією прав акціонера щодо 
залежних і дочірніх акціонерних товариств.  

Ці обставини, а саме – утворення в організа-
ційно-правовій формі акціонерного товариства, 
стовідсоткова належність акцій Товариства держа-
ві, передача Товариству майнових прав щодо окре-
мих видів майна з обмеженими правомочностями 
розпорядження ним, нарахування амортизаційних 
відрахувань на таке майно і у зв’язку з цим особли-
вість розрахунку чистого прибутку Товариства, а 
також поява залежних акціонерних товариств од-
ночасно з утворенням АТ "Укрзалізниця" у резуль-
таті отримання у власність пакетів акцій, які пере-
даються до статутного капіталу Товариства, і ви-
значають основні засади функціонування акціонер-
ного товариства "Українська залізниця". 

Основою майбутнього ефективного функціо-
нування АТ "Укрзалізниця" в акціонерній формі є 
побудова системи корпоративного управління, ґру-
нтуючись на міжнародних і вітчизняних стандартах 
і найкращій практиці корпоративного управління, 
наповнення її реальним змістом, який відповідає 
особливостям формування і підпорядкування Това-
риства, соціально-економічним умовам і інститу-
ційному середовищу країни.  

На даний час є розуміння того, що побудова 
якісної системи корпоративного управління є об'є-
ктивною необхідністю і потрібна, передовсім, акці-
онерним товариствам зі статусом публічних (або 
відкритих), які можуть здійснювати публічне роз-
міщення акцій і які зацікавлені в зовнішньому за-
лучені інвестицій. Належне корпоративне управ-
ління підвищує довіру інвесторів по відношенню 
до акціонерних товариств. Як внутрішній засіб за-
безпечення діяльності і контролю за акціонерним 
товариством, корпоративне управління дозволяє 
оптимізувати внутрішні процеси прийняття управ-
лінських рішень і організувати належним чином 
відносини акціонерного товариства із власниками, 
потенційними інвесторами, кредиторами, співробі-
тниками, постачальниками, споживачами, предста-
вниками державних органів і суспільних організа-
цій, попередити можливі конфлікти для досягнення 
найвищих результатів і підвищення капіталізації 
акціонерного товариства. Отже побудова якісної 
системи корпоративного управління є стратегічним 
завданням кожного акціонерного товариства, вирі-

шення якого сприятиме покращанню його іміджу і 
підвищенню економічної ефективності і стійкості 
розвитку.  

Для забезпечення єдиного міжнародного ро-
зуміння належного корпоративного управління, 
використання провідних розробок в усьому світі й 
досягнутих кращих зразків практики з корпоратив-
ного управління розроблено міжнародні глобальні 
стандарти. Частиною цих зусиль на міжнародному 
рівні є розроблені спеціальною групою з корпора-
тивного управління міждержавної Організації еко-
номічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) 
Принципи корпоративного управління ОЕСР [1; 2]. 

В Україні інтерес до корпоративного управ-
ління співпав із закінченням процесу масової сер-
тифікатної приватизації, одним із значущих підсу-
мків якої є формування корпоративного сектору 
економіки. У зв'язку з розповсюдженням акціонер-
ної форми господарювання проблема введення в 
вітчизняних акціонерних товариствах корпоратив-
ного управління і підвищення його рівня стала на-
гальною.  

Найважливішу роль у становленні й розвитку 
корпоративних відносин в Україні відіграє Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку (НКЦПФР, колишня Державна  комісія з цінних 
паперів та фондового ринку), на яку указом Прези-
дента України покладено повноваження з методо-
логічного забезпечення запровадження та розвитку 
загальноприйнятих принципів корпоративного 
управління та узагальнення практики застосування 
законодавства з питань корпоративного управління 
в Україні [ 3; 4]. 

Визнаючи важливість корпоративного управ-
ління та його вплив на розвиток інвестиційних 
процесів, на ефективність діяльності акціонерних 
товариств та їх конкурентоспроможність, для впро-
вадження міжнародних стандартів належного кор-
поративного управління в Україні НКЦПФР споча-
тку своїм рішенням від 02.06.2002 року №190 ухва-
лила Рекомендації з найкращої практики корпора-
тивного управління для акціонерних товариств 
України [5], а згодом затвердила рішенням від 11 
грудня 2003 року №571 національний стандарт – 
Принципи корпоративного управління [6].  

Запровадження на практиці Принципів корпо-
ративного управління має здійснюватися товарист-
вами, зокрема, через: 

повсякденне добровільне застосування прин-
ципів та рекомендацій щодо ефективного корпора-
тивного управління; 

включення до внутрішніх документів товарис-
тва положень Принципів;  

розкриття на рівні річного звіту інформації 
щодо дотримання положень Принципів або аргу-
ментування причин відхилення від викладених у 
них рекомендацій.  

Отже з'являється новий тип документа, який 
не є ні законом, ні нормативним актом, а зведенням 
правил поведінки, рекомендаціями для добровіль-
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ного дотримання з обов'язковим розкриттям інфо-
рмації про ступінь такого дотримання.  

Принципи і рекомендації з найкращої практи-
ки корпоративного управління розглядаються як 
еволюційні документи, які слід удосконалювати у 
світлі зміни умов функціонування акціонерних то-
вариств та з урахуванням розвитку законодавства 
про акціонерні товариства. Цю тезу підтверджує 
підготовлений і ухвалений НКЦПФР у зв'язку з 
переглядом Принципів корпоративного управління 
ОЕСР у 2004 році [2] проект нової редакції Прин-
ципів корпоративного управління України, затвер-
джений рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 24 січня 2008 року 
N 52 [7]. 

З метою впорядкування діяльності акціонер-
них товариств відповідно до Принципів корпорати-
вного управління НКЦПФР розроблені і затвер-
джені рішенням від 08.04.2004 року №123 зразкові 
Статут та внутрішні Положення відкритого акціо-
нерного товариства, які залишаються актуальними і 
дотепер (з урахуванням змін норм чинного законо-
давства) [8].  

Незважаючи на велику кількість теоретичних 
та емпіричних досліджень, накопичений досвід і 
знання у сфері корпоративного управління у краї-
нах із розвиненою ринковою економікою і популя-
рність теми у країнах із трансформаційною еконо-
мікою, а також розроблені міжнародні і національ-
ні стандарти, єдиного й однозначного визначення 
поняття "корпоративне управління" у світовій нау-
ці та практиці не існує. За влучним виразом амери-
канських учених, співробітників Центру російських 
досліджень у Гарвардському університеті Ш. Паф-
фер і Д. МакКарті: "Корпоративне управління – це 
один із тих термінів, які кожний розуміє по-своєму, 
але при цьому всі згодні, що хороше корпоративне 
управління потребує високоморальної поведінки 
менеджерів, членів ради директорів і акціонерів" 
[9, 48]. 

Міжнародним стандартом "Принципи корпо-
ративного управління ОЕСР" корпоративне управ-
ління розглядається як таке, що включає комплекс 
відносин між правлінням компанії, її радою дирек-
торів, акціонерами й іншими зацікавленими особа-
ми (stakeholders) [2, 11].   

Національна комісія з цінних паперів і фондо-
вого ринку України у затверджених своїм рішен-
ням Принципах корпоративного управління визна-
чає сутність корпоративного управління як систему 
відносин між інвесторами-власниками товариства, 
його менеджерами, а також заінтересованими осо-
бами для забезпечення ефективності діяльності то-
вариства, рівноваги впливу й балансу інтересів 
учасників корпоративних відносин [6]. Це ж визна-
чення сутності корпоративного управління було 
повторено в новій редакції Принципів корпоратив-
ного управління України, але у попередніх 
роз’ясненнях щодо сутності в новій редакції Прин-
ципів зазначається, що корпоративне управління 
представляє собою систему відносин між виконав-

чим органом товариства, його радою, акціонерами 
та іншими зацікавленими особами, і що у рамках 
корпоративного управління визначається, яким чи-
ном інвестори здійснюють контроль за діяльністю 
менеджерів, а також яку відповідальність несуть 
менеджери перед інвесторами за результати діяль-
ності товариства [7].  

Згідно з Законом України "Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні" корпора-
тивне управління розглядається досить конкретно і 
формулюється як "система відносин, яка визначає 
правила та процедури прийняття рішень щодо дія-
льності господарського товариства та здійснення 
контролю, а також розподіл прав і обов'язків між 
органами товариства та його учасниками стосовно 
управління товариством".  

Незважаючи на різні визначення корпоратив-
ного управління, загальним є те, що корпоративне 
управління є системою, яка характеризується пев-
ними взаємопов'язаними елементами – структура-
ми і процесами, та їх взаємодією (взаємовідноси-
нами). Загальна схема системи корпоративного 
управління із дворівневою організацією централь-
ного органу управління (наявність наглядового і 
виконавчого органу), прийнятою для вітчизняних 
акціонерних товариств, із прямими та зворотними 
зв'язками, що відповідають потокам управляючих 
впливів і звітної інформації згідно із законодавст-
вом України, зображено на рисунку.  

Офіційних рекомендацій щодо побудови сис-
теми корпоративного управління у нефінансових 
акціонерних товариствах немає. Для банківських 
установ України, в яких вимоги щодо впроваджен-
ня корпоративного управління поставлені жорст-
кіше, постановою Правління Національного банку 
України від 28 березня 2007 року схвалено Мето-
дичні рекомендації щодо вдосконалення корпора-
тивного управління в банках України [10] . 

Для формування ефективної моделі корпора-
тивного управління в акціонерних товариствах і 
добровільного впровадження у власну діяльність 
більш високих, ніж ті, що вимагаються чинним за-
конодавством, стандартів корпоративної поведінки, 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 02.07.2008 ухвалено Типове 
положення про корпоративне управління відкрито-
го акціонерного товариства [11].  

Аналіз стандартів корпоративного управління 
(міжнародних і національних), Рекомендацій з най-
кращої практики корпоративного управління для 
акціонерних товариств України, окремих положень 
Методичних рекомендацій щодо вдосконалення 
корпоративного управління в банках України, Ти-
пового положення про корпоративне управління 
відкритого акціонерного товариства, практики кор-
поративного управління в окремих компаніях, дос-
лідження практики корпоративного управління у 
Росії, та врахування наміченого Державною цільо-
вою програмою реформування залізничного транс-
порту на 2010-2019 роки утворення вертикально  
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Рисунок. Загальна схема системи корпоративного управління 

 
інтегрованої системи управління залізничним тран-
спортом, яке буде здійснюватися в поетапному ви-
конанні Програми шляхом внутрішньої трансфор-
мації АТ "Укрзалізниця" і виділення та/або ство-
рення залежних і дочірніх акціонерних товариств, 
дозволяють визначити основні складові елементи 
побудови системи корпоративного управління в 
Товаристві: 

забезпечення захисту прав акціонерів; 
формування органів корпоративного управ-

ління; 
розкриття інформації і прозорість товариства; 
корпоративна соціальна відповідальність; 
корпоративна взаємодія з дочірніми і залеж-

ними товариствами.  
Стовідсоткова належність акцій Товариства 

державі і наявність в майні Товариства об'єктів 
державної власності, що закріплюються за ним на 
праві господарського відання, накладають відбиток 

і формують особливості побудови і реалізації на-
званих елементів.  

Міжнародні і національні стандарти корпора-
тивного управління формують мінімально необхід-
ні зразки створення належного корпоративного 
управління. Завданням корпоративного управління 
АТ "Укрзалізниця" має бути не тільки слідування 
мінімально необхідним зразкам, а й встановлення 
більш високих стандартів, що дозволить стати взі-
рцем для інших компаній в запровадженні норм і 
правил корпоративної поведінки. Цьому може 
сприяти прийняття основного документу, в якому 
фіксуються стандарти корпоративного управління і 
процедури, обов’язки щодо виконання яких бере на 
себе Товариство, – Кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління акціонерного товарист-
ва АТ "Укрзалізниця".  

Забезпечення захисту прав акціонерів. Згідно 
із особливостями утворення АТ "Укрзалізниця" 



Л. І. Тараш, А. В. Буковський 

 134 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

єдиним акціонером Товариства є держава в особі 
Кабінету Міністрів України. Як і будь-який акціо-
нер, держава має права, дотримання і захист яких є 
найважливішим елементом в системі корпоратив-
ного управління і за міжнародними, і за національ-
ними стандартами. Усі права власності, якими во-
лодіє акціонер можна згрупувати на такі права: на 
відтворення власності, на участь в управлінні, на 
отримання доходу.  

Наявність в майні Товариства майнових прав 
щодо окремих видів майна розширює право влас-
ності держави в АТ "Укрзалізниця". Держава як 
власник зацікавлена в збереженні своєї власності, 
виведенні її на новий кількісний і якісний рівень. 
Тому право на відтворення власності держави в АТ 
"Укрзалізниця"  припускає забезпечення надійного 
обліку і відтворення вартості акцій акціонера, а 
також відтворення і ефективне використання дер-
жавного майна, закріпленого в Товаристві на праві 
господарського відання. 

Права щодо забезпечення надійного обліку ак-
цій, які випускаються Товариством в бездокумен-
тарній формі, реалізуються згідно із законодавст-
вом через своєчасне оформлення емітентом глоба-
льного сертифікату, що відповідає загальному об-
сягу зареєстрованого випуску, і передачу його на 
зберігання в обраний депозитарій. Вимоги до офо-
рмлення і ведення обліку глобальних сертифікатів 
та їх реквізити встановлюються Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку. Акці-
онерне товариство обирає відповідний депозитарій 
та укладає з ним договір. 

Забезпечення права власності, пов'язане з вар-
тістю акцій, збереженням і ефективним викорис-
танням активів акціонерного товариства, здійсню-
ється через контроль за відтворенням реального 
капіталу в акціонерному товаристві, підвищення 
його капіталізації..  

Враховуючи накопичений зарубіжний досвід, 
позитивним у цьому напрямку для АТ "Укрзаліз-
ниця" буде посилення контролю за збереженням і 
вартістю активів з боку Наглядової ради Товарист-
ва, розширення її повноважень щодо вчинення зна-
чного правочину, прийняття більш високих станда-
ртів ніж того вимагає законодавство шляхом ви-
значення додаткових критеріїв для віднесення пра-
вочину до значного, зокрема, коли Наглядова рада 
приймає рішення про ухвалення правочинів на су-
му менш ніж 10% балансової вартості активів за 
даними останньої фінансової звітності; закріплення 
у внутрішніх документах вимоги щодо вибору пос-
тачальника товарів і послуг на конкурсній основі; 
регулювання використання інсайдерскої інформа-
ції, тобто інформації, яка не є загальнодоступною і 
розголошення якої може негативним чином впли-
нути на діяльність акціонерного товариства, його 
прибутковість і ринкову вартість активів. Акціонер 
має право на отримання повної та достовірної ін-
формації про фінансово-господарський стан Това-

риства, результати його діяльності, суттєві факти, 
що можуть вплинути на вартість цінних паперів і 
державних об’єктів. 

Права на участь в управлінні акціонерним то-
вариством і повноваження держави-акціонера у 
сфері управління визначаються законодавством і 
нормативними актами з управління об'єктами дер-
жавної власності, в яких корпоративні права, що 
випливають із належності державі акцій, і держав-
не майно, що закріплене за Товариством на праві 
господарського відання, є одними із об'єктів управ-
ління [12]. Функції з управління корпоративними 
правами держави стосовно Товариства виконує Ка-
бінет Міністрів України. Будучи єдиним акціоне-
ром, Кабінет Міністрів України має повноваження 
Загальних зборів акціонерів Товариства і виконує 
їх безпосередньо, без скликання зборів. Тому Кабі-
нет Міністрів України бере участь у вирішенні 
найважливіших питань діяльності товариства, у 
тому числі визначення основних напрямів діяльно-
сті Товариства, прийняття рішення про внесення 
змін до статуту, збільшення або зменшення статут-
ного капіталу Товариства, вчинення значного пра-
вочину, якщо ринкова вартість майна перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства, розподілу 
прибутку і покриття збитків Товариства, призна-
чення голови та членів Правління, голови та членів 
Наглядової ради, членів Ревізійної комісії та інші 
дії, які можуть призвести до суттєвих корпоратив-
них змін. Кабінет Міністрів України може частково 
передати свої права на участь в управлінні Товари-
ством в установленому законодавством  порядку 
іншим суб'єктам управління, зокрема Мінінфраст-
руктури. 

Незважаючи на те що держава-акціонер є рів-
ноправним учасником господарських процесів, в 
акціонерних товариствах, призначених для вико-
нання регулюючих впливів, ряд функцій управлін-
ня щодо діяльності акціонерних товариств, здійс-
нюваних власниками в порядку управління управ-
ляючими звичайно на мікрорівні, передається на 
верхній рівень. Це пов'язано з необхідністю напра-
влення використання власності держави на задово-
лення загальнодержавних потреб і тому обмеження 
кола питань самостійного ухвалення рішень. Це  
стосується, наприклад, формування стратегічних 
цілей управління об'єктами, контролю фінансово-
господарської діяльності акціонерного товариства, 
формування дивідендної політики, визначення по-
рядку, коштів і напрямів інвестування в об'єкти, 
визначення критеріїв ефективності управління 
об'єктами, контролю за виконанням функцій 
управління в акціонерних товариствах. 

Виходячи з цього, право держави-акціонера на 
отримання дивідендів реалізується згідно із зако-
нодавством і нормативними актами через встанов-
лення Кабінетом Міністрів порядку формування та 
реалізації дивідендної політики держави, відповід-
но до затверджених базових нормативів частки 
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прибутку, якій спрямовується на виплату дивіден-
дів [13]. Згідно із особливостями формування  АТ 
"Укрзалізниця" чистий прибуток Товариства, з яко-
го розраховуються та сплачуються дивіденди, зме-
ншується на суму нарахованої амортизації на май-
но, передане Товариству на праві господарського 
відання, яка спрямовується для фінансування капі-
тальних вкладень на будівництво (реконструкцію, 
модернізацію) таких об’єктів. Невиплата Товарист-
вом дивідендів державі-акціонеру  у відповідності 
із затвердженими базовими нормативами та стро-
ками виплати є порушенням права акціонера і пе-
редбачає вжиття заходів аж до розірвання контрак-
ту з керівником Товариства.  

Обмеженість самостійних рішень щодо поряд-
ку, розміру і строків виплати дивідендів робить 
недоцільним прийняття внутрішнього нормативно-
го документу "Положення про дивідендну політику 
Товариства", який рекомендується Типовим поло-
женням про корпоративне управління відкритого 
акціонерного товариства, ухваленим НКЦПФР.  

Для залежних і дочірніх акціонерних това-
риств, акції яких стовідсотково належатимуть АТ 
"Укрзалізниця" , або щодо яких Товариство буде 
мати вирішальний вплив на господарську діяль-
ність, стосовно виплати дивідендів можуть бути 
прийняті методи і форми управління, які викорис-
товуються для порядку формування і реалізації ди-
відендної політики держави.  

На основі очікуваних обсягів чистого прибут-
ку акціонерних товариств за затвердженими фінан-
совими планами АТ "Укрзалізниця" може затвер-
дити базові нормативи відрахування частки прибу-
тку, що спрямовується на виплату дивідендів за 
результатами фінансово-господарської діяльності, 
та строки виплати дивідендів. На підставі пропози-
цій залежних і дочірніх товариств з урахуванням 
особливостей їх господарської діяльності АТ "Укр-
залізниця" може зменшити норматив дивідендів у 
разі залучення акціонерними товариствами 100 від-
сотків амортизаційних відрахувань на відтворення 
основних виробничих засобів, модернізацію мора-
льно застарілого обладнання, здійснення витрат 
акціонерними товариствами на реалізацію іннова-
ційних проектів.  

Дивіденди, отримані Товариством за результа-
тами діяльності залежних і дочірніх товариств, мо-
жуть спрямовуватися Товариством на відновлення 
основних засобів таких господарських товариств. 
Порядок формування і реалізації дивідендної полі-
тики щодо залежних і дочірніх товариств, включа-
ючи санкції у разі невиплати дивідендів, розкрива-
ється у внутрішньому нормативному документі. 

Формування органів корпоративного управлін-
ня. В організаційно-структурному плані корпора-
тивне управління представлене органами управлін-
ня акціонерним товариством. Відділення власності 
від управління в акціонерному товаристві призво-
дить до формування складної структури органів 

управління, основними елементами якої в дворів-
невій моделі організації, що діє згідно із законодав-
ством в Україні, є загальні збори акціонерів, нагля-
дова рада, виконавчий орган акціонерного товарис-
тва – правління, ревізійна комісія. Міжнародні і 
національні стандарти корпоративного управління 
вимагають раціонального і чіткого розподілу пов-
новажень між ними, а також належної системи пі-
дзвітності та контролю. Система корпоративного 
управління повинна створювати необхідні умови 
для своєчасного обміну інформацією та ефективної 
взаємодії між наглядовою радою та виконавчим 
органом. Органи товариства та їх посадові особи 
повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах 
товариства.  

 Для виконання функцій корпоративного 
управління в дворівневій моделі організації управ-
ляюча практика функціонування акціонерних това-
риств створила такий центральний орган управлін-
ня, як Наглядова рада. Наглядова рада акціонерно-
го товариства є органом, що здійснює захист прав 
акціонерів товариства, і в межах визначеної компе-
тенції, контролює та регулює діяльність виконавчо-
го органу.  

Компетенція Наглядової ради і запропоновані 
для утворення постійні чи тимчасові комітети в 
цілях попереднього вивчення і підготовки пропо-
зицій з найважливіших питань компетенції, а са-
ме – з питань аудиту та з питань інформаційної по-
літики товариства, визначені законодавством. 

Не заперечуючи важливість утворення запро-
понованих комітетів, слід відмітити, що згідно з 
найкращою практикою і стандартами корпоратив-
ного управління на Наглядову раду покладається 
здійснення стратегічного управління діяльністю 
товариства і ефективний контроль з його боку за 
діяльністю виконавчих органів, а також підзвіт-
ність членів Наглядової ради акціонерам товарист-
ва. Кожне акціонерне товариство визначає для себе 
стандарти корпоративного управління, обов’язки 
щодо виконання яких здійснює. З цього приводу в 
цілях централізації прийняття стратегічних рішень 
в Товаристві доцільно розглянути питання про на-
ділення Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" компе-
тенцією із затвердження корпоративної стратегії 
розвитку Товариства, яка вирішує питання про ма-
сштаби і структуру діяльності і розробляється під 
керівництвом його виконавчого органу. Раціональ-
ній структурованості Наглядової ради у виконанні 
нею функцій зі стратегічного управління сприяти-
ме формування спеціального комітету зі стратегіч-
ного планування для попереднього розгляду, опра-
цювання і розробки пропозицій і рекомендацій з 
питань визначення стратегічних напрямів діяльнос-
ті Товариства, затвердження перспективних планів 
і основних програм Товариства, утворення залеж-
них і дочірніх товариств. Формування зазначеного 
комітету є логічним з огляду на те, що у розподілі 
повноважень між органами управління до компете-
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нції Наглядової ради віднесено прийняття рішення 
про заснування залежних товариств і дочірніх під-
приємств. В цілях наближення стандартів корпора-
тивного управління в АТ "Укрзалізниця" і його до-
чірніх і залежних товариствах та скоординованої їх 
діяльності доцільно додати таку компетенцію і від-
повідний їй комітет до наглядових рад дочірніх і 
залежних товариств.  

Законодавство багатьох країн, у тому числі ві-
тчизняне, не містить норм щодо обов'язкового 
створення комітетів і їх складу у наглядовій раді. 
Між тим міжнародними  принципами  корпоратив-
ного  управління, що втілили кращі зразки сучасної 
практики, формування спеціальних комітетів у 
складі наглядової ради для попереднього вивчення 
й підготовки управлінських рішень щодо найбільш 
важливих питань розглядається як один із заходів 
підвищення ефективності діяльності наглядової 
ради. Постійні або тимчасові комітети, сформовані 
з осіб, які володіють професійними знаннями і дос-
відом у напрямах, за які відповідає комітет, здатні 
підвищити ефективність і якість роботи наглядової 
ради у виконанні нею своїх функцій. Принципи 
корпоративного управління встановлюють більш 
високі його стандарти порівняно з чинними норма-
ми законодавства країни і є додатковими рекомен-
дованими зобов'язаннями щодо захисту прав акціо-
нерів і зниження ризиків інвестування в акціонерне 
товариство. Кожне акціонерне товариство вправі 
саме для себе визначати кількість створених комі-
тетів і їх спеціалізацію.  

Серед найважливіших питань компетенції На-
глядової ради, що потребують створення комітетів, 
можна вказати на здійснення контролю за виконан-
ням рішень Кабінету Міністрів України як Вищого 
органу Товариства та діяльністю Правління, за-
твердження умов контрактів, які укладатимуться з 
Головою та членами Правління, встановлення роз-
міру їх винагороди, підготовка пропозицій Вищому 
органу щодо розміру винагороди та компенсацій, 
що виплачуються членам Ревізійної комісії Това-
риства. 

З цього приводу важливим є удосконалення 
внутрішнього аудиту, підвищення вимог до профе-
сійного рівня і мотивації діяльності менеджерів, 
забезпечення контролю за їх діяльністю, оцінки і 
визначення адекватних форм і розміру винагород. 
Попередньому розгляду цих питань і підготовки 
пропозицій Наглядовій раді для прийняття відпові-
дних рішень буде сприяти створення комітетів з 
питань аудиту та із призначень і винагород.  

До компетенції комітету з питань аудиту, який 
рекомендовано законодавством, можуть бути від-
несені питання нагляду за системою внутрішнього 
контролю щодо дотримання вимог законодавства і 
внутрішніх процедур, забезпечення перевірки пра-
вильності ведення обліку, нагляду за достовірністю 
і повнотою фінансової звітності. Для цього розроб-
ляються програма проведення аудиторських пере-

вірок, методика оцінки фінансового стану акціоне-
рного товариства. Предметом уваги комітету з ау-
диту можуть бути також значні корпоративні пра-
вочини й правочини, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість, наслідки їх впливу на результати фі-
нансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства. Комітет забезпечує взаємодію Нагля-
дової ради з ревізійною комісією і зовнішнім ауди-
тором Товариства. З метою забезпечення діяльності 
комітету з питань аудиту Наглядова рада може 
прийняти рішення щодо запровадження в товарис-
тві посади внутрішнього аудитора (створення слу-
жби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор 
(служба внутрішнього аудиту) призначається На-
глядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним 
безпосередньо члену наглядової ради - голові комі-
тету з питань аудиту.  

Комітет з питань призначень і винагород за-
безпечує розробку контрактів із посадовими осо-
бами акціонерного товариства, членами комітетів, 
розробку принципів і критеріїв визначення розміру 
винагород посадовим особам акціонерного товари-
ства, розробку критеріїв оцінки й оцінку діяльності 
посадових осіб, розробку положень і рекомендацій 
до методики створення системи оплати, винагород і 
мотивації діяльності працівників акціонерного то-
вариства. 

Наглядова рада Товариства формує секретарі-
ат Наглядової ради на чолі з Корпоративним секре-
тарем, який призначається Наглядовою радою То-
вариства. Незважаючи на те, що Закон України 
"Про акціонерні товариства" не вимагає обов’язко-
вої присутності корпоративного секретаря в акціо-
нерному товаристві і статус його ще остаточно не 
визначений, міжнародними і національними прин-
ципами корпоративного управління (у тому числі в 
новій редакції),  Типовим положенням про корпо-
ративне управління відкритого акціонерного това-
риства, а також затвердженими на виконання указу 
Президента України (від 24 листопада №1648/2005) 
Основними напрямами розвитку фондового ринку 
України на 2005-2010 рр. [14] визнано необхідним 
введення в акціонерних товариствах посади корпо-
ративного секретаря з покладенням на нього функ-
цій щодо організації заходів з корпоративного 
управління в цих товариствах. Враховуючи складну 
структуру АТ "Укрзалізниця", формування секре-
таріату Наглядової ради на чолі з Корпоративним 
секретарем є важливим елементом в побудові сис-
теми органів корпоративного управління Товарист-
ва.  

Законодавством не визначено повноваження 
корпоративного секретаря. Згідно з Типовим поло-
женням про корпоративне управління відкритого 
акціонерного товариства [11] корпоративний сек-
ретар Товариства і очолюваний ним секретаріат 
можуть виконувати наступні функції: 

забезпечувати організаційно-технічні та юри-
дичні дії щодо скликання та проведення засідань 



Л. І. Тараш, А. В. Буковський 

 137 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, 
організовувати голосування на них (у тому числі, 
шляхом опитування членів цих органів Товарист-
ва), вести та зберігати протоколи засідань цих ор-
ганів;  

брати участь у провадженні процедур щодо 
уникнення конфлікту інтересів посадових осіб То-
вариства; 

забезпечувати обмін інформацією про діяль-
ність Товариства між членами Наглядової ради, 
Правління, Вищим органом Товариства та іншими 
заінтересованими особами;  

забезпечувати розробку проектів Статуту, вну-
трішніх нормативних документів Товариства, змін 
та доповнень до них, зберігати оригінали цих до-
кументів, забезпечувати їх узгодженість та взаємо-
доповнюваність, ознайомлювати посадових осіб 
Товариства та інших заінтересованих осіб зі зміс-
том цих документів;  

контролювати виконання рішень Наглядової 
ради, проводити аналіз їх дієвості та ефективності;  

вирішувати інші організаційні та правові пи-
тання, пов'язані з корпоративним управлінням у 
Товаристві.  

Згідно з тією роллю, яку відведено Корпорати-
вному секретарю щодо організації заходів з корпо-
ративного управління в Товаристві, секретаріат 
Товариства на чолі з Корпоративним секретарем 
міг би виконувати функції комітету з корпоратив-
ного управління, якби такий комітет був би сфор-
мований в Товаристві, а саме на Корпоративного 
секретаря і секретаріат  можуть бути покладені за-
вдання: аналізу впливу і вироблення рекомендацій 
щодо впровадження положень Принципів або під-
готовки і направлення до відповідних інстанцій 
пропозицій щодо їх корегування; контролю управ-
ління, пов'язані з підготовкою внутрішніх нормати-
вних документів, які формалізують функції нагля-
дової ради та інших органів акціонерного товарис-
тва і визначають інструментарій управління: ста-
тут, положення про органи й комітети, дивідендну 
й інвестиційну політику щодо дочірніх і залежних 
товариств, реформування, фонди акціонерного то-
вариства, інформаційну політику тощо; сприяння 
запобіганню й урегулюванню корпоративних кон-
фліктів, попередньо розглядаючи й виробляючи 
рекомендації стосовно корпоративних подій, що 
стосуються інтересів Акціонера. 

Корпоративне управління повинно припускати 
підвищення ефективності участі посадових осіб 
товариства. За нормами Закону України "Про акці-
онерні товариства" оплата діяльності членів нагля-
дової ради не є обов'язковою, члени наглядової ра-
ди мають право на оплату своєї діяльності за раху-
нок товариства і компенсування витрат, пов’язаних 
із виконанням ними функцій члена наглядової ра-
ди. Але Принципи корпоративного управління як 
ключові засади, на основі яких мають розвиватися 
корпоративні відносини в Україні, та Типове поло-

ження про корпоративне управління відкритого 
акціонерного товариства втілюють найкращі стан-
дарти та правила, які домінують у всьому світі, і 
містять рекомендацію, згідно з якою члени нагля-
дової ради повинні отримувати справедливу вина-
городу та мати стимули для забезпечення успішної 
діяльності товариства. При визначені розміру та 
порядку виплати винагороди членам наглядової 
ради потрібно враховувати, що винагорода має 
включати в себе механізм стимулювання їх діяль-
ності. Доцільно, щоб винагорода складалася з фік-
сованої та змінної частин. При цьому змінна части-
на має залежати від результатів діяльності посадо-
вої особи та товариства. Визначення умов оплати 
покладається на загальні збори товариства за за-
твердженим зборами кошторисом.  

Як уже зазначалось раніше, єдиним акціоне-
ром АТ "Укрзалізниця" є Кабінет Міністрів Украї-
ни, який виконує функції з управління корпоратив-
ними  правами держави в Товаристві. Стовідсотко-
ва належність акцій Товариства державі накладає 
відбиток на формування органів корпоративного 
управління. Голова та члени Наглядової ради, го-
лова та члени Правління, члени Ревізійної комісії 
призначаються Кабінетом Міністрів України.  

В Товариствах, в яких за державою закріплю-
ється 100% акцій, згідно із законодавством і норма-
тивними актами щодо управління об'єктами держа-
вної власності головою спостережної ради призна-
чається повноважний представник держави – дер-
жавний службовець, який виконуватиме функції з 
управління корпоративними правами держави. Для 
державних службовців функції управління корпо-
ративними правами є додатковим завданням до 
основних повноважень за посадою. Заохочення і 
стягнення за невиконання або неналежне виконан-
ня обов'язків повноважного представника здійс-
нюються відповідно до оплати праці державного 
службовця. Додаткові завдання, пов'язані із здійс-
ненням функцій управління корпоративними пра-
вами держави, відображені в посадових інструкціях 
державних службовців і можуть заохочуватися 
шляхом встановлення надбавок до заробітної пла-
ти, преміювання та встановлення інших методів 
стимулювання. Згідно із законодавством відповіда-
льним представникам уповноважених органів 
управління, які виконують функції з управління 
об'єктами державної власності, можуть встановлю-
ватися збільшені до 50 відсотків посадові оклади, 
збільшені до 100 відсотків щоквартальні надбавки 
до посадових окладів з урахуванням надбавки за 
ранг. Отже, усі державні посадовці, які стали чле-
нами Наглядової ради або Ревізійної комісії Това-
риства можуть одержувати винагороду за додаткові 
завдання до основних повноважень за посадою у 
вигляді надбавок до посадових окладів. 

Що стосується голови Правління Товариства, 
то йому може виплачуватися  винагорода  за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності 
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Товариства  за рахунок чистого прибутку. Порядок 
надання, умови та конкретні розміри винагороди є 
складовою частиною контракту з керівником. Під-
готовці пропозицій Наглядовою радою для прийн-
яття відповідних рішень буде сприяти попередній 
розгляд цих питань комітетом з питань призначень 
і винагород Наглядової ради. 

Якщо звернутися до практики корпоративного 
управління в Україні, то у переважної більшості 
акціонерних товариств (89,17% від загальної кіль-
кості акціонерних товариств, які надали інформа-
цію), члени наглядових рад не отримують винаго-
роди, а у 10,25% акціонерних товариств винагорода 
є фіксованою сумою [15, 56] . 

Правління  є колегіальним виконавчим орга-
ном Товариства, що здійснює управління поточною 
діяльністю товариства. До компетенції виконавчого 
органу належить вирішення  всіх питань, пов'яза-
них з керівництвом поточною діяльністю Товарис-
тва, крім питань, що належать до виключної компе-
тенції Вищого органу управління та Наглядової 
ради.  

Правління підзвітне Кабінету міністрів Украї-
ни як Вищому органу Товариства і Наглядовій  ра-
ді, організовує виконання їх рішень. Правління діє 
від імені Товариства у межах, встановлених стату-
том Товариства і законом. Голова Правління приз-
начається на посаду за результатами конкурсного 
відбору. 

Ревізійна комісія товариства здійснює опера-
тивний контроль фінансово-господарської діяльно-
сті Товариства. До складу ревізійної комісії АТ 
"Укрзалізниця", яке має стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави і займає монопольне 
становище на ринку, згідно із законодавством про 
управління об'єктами державної власності включа-
ється представник Головного контрольно-
ревізійного управління.  

Для забезпечення ефективності роботи Нагля-
дової ради, Правління, Ревізійної комісії необхідна 
регламентація їх діяльності. Регламентація припус-
кає наявність внутрішніх нормативних документів, 
що визначає порядок проведення засідань, права і 
обов’язки членів Наглядової ради, Правління, Реві-
зійної комісії. Згідно з положеннями Рекомендацій 
з найкращої практики корпоративного управління 
для акціонерних товариств України [5] важливо, 
щоб внутрішні документи були узгоджені між со-
бою і не суперечили чинному законодавству. На 
виконання цього положення запропоновано вклю-
чити у статут і інші внутрішні нормативні докуме-
нти порядок розробки змін до цих документів. Цей 
порядок визначатиме, який фахівець, орган чи 
структурний підрозділ товариства відповідає за 
своєчасну підготовку та винесення на вирішення 
уповноваженого органу змін до цих внутрішніх 
документів. Особливо важливим є наявність поряд-
ку розробки змін до статуту та тих внутрішніх до-

кументів товариства, що підлягають затвердженню 
Вищим органом управління.  

Розкриття інформації і прозорість товарис-
тва. Одним з ключових елементів системи корпо-
ративного управління є розкриття інформації про 
діяльність Товариства і його прозорість, які необ-
хідні інвесторам і іншім заінтересованим сторонам 
для прийняття зважених і обґрунтованих рішень. 
Наглядова рада та Правління покликані забезпечи-
ти розробку і довести до відома всіх заінтересова-
них сторін через прийняття внутрішнього нормати-
вного документу інформаційну політику Товарист-
ва, головними положеннями якої є своєчасне та 
доступними засобами розкриття повної та достові-
рної інформації з усіх суттєвих питань, що стосу-
ються діяльності Товариства, з врахуванням вимог 
законодавства України та найкращих стандартів 
розкриття інформації, захист конфіденційної інфо-
рмації (комерційної та державної таємниці). Голов-
ними принципами розкриття інформації є достові-
рність, доступність, оперативність, повнота і регу-
лярність, збалансованість (розумний баланс між 
відкритістю Товариства і дотриманням його коме-
рційних інтересів), рівноправність (відсутність пе-
реваг при її наданні).  

Розкриттю підлягає повна і точна інформація 
за всіма суттєвими питаннями відносно акціонер-
ного товариства, включаючи фінансове положення, 
результати діяльності, структуру власності і управ-
ління.   

Для сприяння в розкритті інформації, що ши-
роко застосовується в світі, акціонерним товарист-
вам в країнах з перехідною економікою запропоно-
вано рекомендації, які засновані на Принципах ко-
рпоративного управління ОЕСР та інших міжнаро-
дних стандартах і узагальнюють передову міжна-
родну практику щодо змісту інформації з корпора-
тивного управління, яка розкривається [16]. У ре-
комендаціях загострено увагу на розкритті фінан-
сової і нефінансової інформації, складі і сфері її 
охоплення.  

Ґрунтуючись на особливостях формування АТ 
"Укрзалізниця", можна визначити такий склад ін-
формації Товариства, яка розкривається, що випли-
ває із передової міжнародної практики. Обов’язком 
Наглядової ради і Правління Товариства є надання 
Акціонеру і іншим заінтересованим сторонам ін-
формації про результати фінансово-господарської 
діяльності, яка базується на фінансовій звітності 
Товариства згідно з визнаними в країні стандарта-
ми бухгалтерського обліку. Для упевненості щодо 
достовірності наданої інформації Наглядова рада 
(через комітет з питань аудиту, службу внутріш-
нього аудиту) і Правління підтверджують фінансо-
ву звітність, особливо це стосується консолідованої 
фінансової звітності Товариства, розкривають ви-
сновки зовнішнього аудитора. Конкретний зміст і 
форма фінансової звітності визначаються законо-
давчими актами і стандартами фінансової звітності. 
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Передовою практикою корпоративного управління 
Товариству рекомендується розкривати фінансову 
звітність, підготовлену у відповідності з міжнарод-
ними стандартами фінансової звітності (МСФО). 
Для того, щоб функціонування Товариства і його 
дочірніх і залежних товариств було прозорим, не-
обхідно розкривати інформацію і про внутрішні 
відносини, інформацію про значні правочини, щодо 
вчинення яких є заінтересованість, консолідовану 
звітність.  

Що стосується нефінансової інформації, то пе-
редовою практикою корпоративного управління 
рекомендується розкривати інформацію про струк-
туру власності в Товаристві, про органи управління 
Товариством (склад, посади і кваліфікацію членів 
Наглядової ради і Правління), про винагороду по-
садових осіб, про склад комітетів, про всі угоди, 
предметом яких є майно Товариства, про прийняття 
рішення про викуп власних акцій, про значні пра-
вочини і супроводження їх незалежною оцінкою, 
про стратегію розвитку, передбачені і істотні чин-
ники ризику діяльності Товариства, суттєві питан-
ня, які стосуються працівників Товариства та інших 
заінтересованих осіб, про зовнішнього аудитора, 
послугами якого користується Товариство, про на-
явність внутрішнього аудиту і його обов’язки, про 
всі суттєві питання щодо корпоративного управ-
ління. 

Згідно із Законом України "Про цінні папери 
та фондовий ринок" і нормативними актами Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку АТ "Укрзалізниця" як емітент цінних паперів 
зобов’язане розкривати інформацію відповідно до 
вимог, встановлених НКЦПФР [17]. Регулярна ін-
формація про емітента – річна та квартальна звітна 
інформація про результати фінансово-господар-
ської діяльності емітента розкривається на фондо-
вому ринку, в тому числі шляхом подання до Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ри-
нку. Річна інформація про емітента є відкритою і в 
обсязі, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, підлягає опри-
людненню шляхом: розміщення у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних про ринок цінних па-
перів; опублікування в одному з офіційних друко-
ваних видань Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України або НКЦПФР; розміщення на 
власному веб-сайті. Строки, порядок і форми розк-
риття регулярної інформації про емітента (річної та 
квартальної) і додаткових відомостей, що містяться 
у такій інформації, встановлюються НКЦПФР. Пу-
блічні акціонерні товариства додатково розкрива-
ють інформацію про свою діяльність на основі мі-
жнародних стандартів бухгалтерського обліку в 
порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.  

Товариство як емітент цінних паперів зобов'я-
зано розкривати і особливу  

інформацію, до якої належать відомості про: 
прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 25 відсотків статутного ка-
піталу; прийняття рішення про викуп власних ак-
цій, факти лістингу/делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі; отримання позики або кредиту на 
суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; 
зміну складу посадових осіб емітента; зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій; рішення емітента про утворен-
ня, припинення його філій, представництв; рішення 
вищого органу емітента про зменшення статутного 
капіталу; порушення справи про банкрутство емі-
тента, винесення ухвали про його санацію; рішення 
вищого органу емітента або суду про припинення 
або банкрутство емітента. Строки, порядок і форми 
розкриття особливої інформації про емітента та 
додаткових відомостей, що містяться у такій інфо-
рмації, встановлюються НКЦПФР. Така інформація 
про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню 
емітентом шляхом: розміщення у  загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних НКЦПФР; опубліку-
вання в одному з офіційних друкованих видань 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Укра-
їни або Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку; розміщення на власному веб-
сайті. 

Для забезпечення доступу акціонерів та інших 
заінтересованих осіб до інформації про акціонерне 
товариство НКЦПФР своїм рішенням від 
26.01.2005 року № 27 ухвалила Методичні рекоме-
ндації щодо доступу акціонерів та інших заінтере-
сованих осіб до інформації про акціонерне товари-
ство, які носять рекомендаційний характер і не 
розповсюджуються на надання інформації органам 
державної влади [18]. Вони можуть стати основою 
для розробки та прийняття Товариством внутріш-
нього нормативного документу Положення про 
інформаційну політику Товариства, направленого 
на повне забезпечення в інформаційних потребах 
акціонерів, потенційних інвесторів, інших  заінте-
ресованих осіб щодо достовірної інформації про 
Товариство та його діяльність. 

Розкриття інформації є належним, якщо воно 
здійснюється регулярно і своєчасно, доступ до від-
повідної інформації є безперешкодним, інформація, 
що розкривається є повною і точною, носить послі-
довний характер і підкріплена документами. 

Корпоративна соціальна відповідальність. 
Важливішим елементом сучасного корпоративного 
управління і аспектом політики великих акціонер-
них товариств є корпоративна соціальна відповіда-
льність (Сorporate Social Responsibility, CSR), всес-
вітню основу якої становить Глобальний договір 
ООН [19]. Глобальний договір існує з 1999 року і є 
найбільшою в світі ініціативою корпоративного 
громадянства. Він проголошує основні принципи 
відповідальної поведінки підприємницьких органі-
зацій в сфері підтримки прав людини і трудових 
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відносин, охорони навколишнього середовища і 
протидії корупції. Глобальний договір об’єднує 
компанії, бізнес-співтовариства, громадські органі-
зації, профспілки. Один із обов’язків, які бере на 
себе компанія, яка приєдналася до Глобального 
договору – щорічно складати нефінансові звіти з 
економічних, екологічних і соціальних питань, зіс-
тавлені по обсягу з фінансовою звітністю. Най-
більш обґрунтованою і поширеною системою під-
готування нефінансових звітів на цей час є Глоба-
льна ініціатива по звітності (GRI).  

Незважаючи на поширення практики корпора-
тивної соціальної відповідальності бізнесу серед 
великих компаній, єдине і загальноприйняте визна-
чення поняття корпоративної соціальної відповіда-
льності відсутнє. Корпоративна соціальна відпові-
дальність трактується по-різному: як "прийняття 
зобов'язань", тобто обов'язки компанії щодо дотри-
мання встановлених законодавством і ринком пра-
вил роботи в умовах певних обмежень; як "специ-
фічна діяльність", тобто внутрішня соціальна дія-
льність, підтримка власної соціальної інфраструк-
тури; як "вклад в розвиток суспільства", тобто від-
повідальність в економічній, соціальній і екологіч-
ній сферах суспільства, включаючи благодійність і 
спонсорство, розвитку ділової етики, реалізації ін-
тересів всіх ключових груп заінтересованих сторін. 
Всі ці трактування можна розглядати як різні еле-
менти однієї системи корпоративної соціальної ві-
дповідальності в рамках інтегрованого підходу 
[20]. Корпоративна соціальна відповідальність в 
системі сучасного корпоративного управління ак-
ціонерним товариством є виконанням законодавчо 
установлених норм та добровільним прийняттям 
додаткових обов’язків перед заінтересованими сто-
ронами. Таким чином, законодавчо встановлені 
обов'язки розглядаються як необхідний норматив-
ний мінімум, якого компанія повинна дотримува-
тись. Друга група зобов'язань – це додаткові обо-
в'язки компанії, що виходять за законодавчо вста-
новлені межі. Отже корпоративна соціальна відпо-
відальність носить багаторівневий характер [21]. 
Базовий рівень припускає виконання наступних 
зобов'язань: своєчасна оплата податків, виплата 
заробітної платні, по можливості – надання нових 
робочих місць (розширення робочого штату). Дру-
гий рівень корпоративної відповідальності припус-
кає забезпечення працівників адекватними умовами 
не тільки роботи, але і життя: підвищення рівня 
кваліфікації працівників, профілактичне лікування, 
будівництво житла, розвиток соціальної сфери. 
Третій, вищий рівень відповідальності, припускає 
добродійну діяльність. 

До внутрішньої соціальної відповідальності бі-
знесу можна віднести: безпеку праці, стабільність 
заробітної платні, підтримку соціально значущої 
заробітної платні, додаткове медичне і соціальне 
страхування співробітників, розвиток людських 
ресурсів через повчальні програми і програми під-

готовки і підвищення кваліфікації, надання допо-
моги працівникам в критичних ситуаціях. До зов-
нішньої соціальної відповідальності бізнесу можна 
віднести: спонсорство і корпоративну добродій-
ність, сприяння охороні навколишнього середови-
ща, взаємодію з місцевим співтовариством і місце-
вою владою, готовність брати участь в кризових 
ситуаціях, відповідальність перед споживачами 
товарів і послуг (випуск якісних товарів) [21]. 

Один із обов’язків, які бере на себе компанія, 
яка приєдналася до Глобального договору – щоріч-
но складати нефінансові звіти з економічних, еко-
логічних і соціальних питань, зіставлені по обсягу з 
фінансовою звітністю. Найбільш обґрунтованою і 
поширеною системою підготування нефінансових 
звітів на цей час є Глобальна ініціатива по звітності 
(Global Reporting Initiative, GRI) і розроблений нею 
стандарт – керівництво по звітності у сфері стійко-
го розвитку [22].  

Керівництво по звітy GRI включає економічні, 
соціальні і екологічні показники, що дозволяє оці-
нити рівень корпоративної соціальної відповідаль-
ності компанії. Таким чином, у стандартний нефі-
нансовий звіт акціонерного товариства на даний 
час, окрім економічного блоку, включають соціа-
льний (якість трудових відносин, охорона праці і 
здоров'я працівників, благодійність і спонсорство) і 
екологічний блоки (екологічна політика, природоо-
хоронні заходи, впровадження сертифікованих сис-
тем управління). Звіти компаній порівнюють також 
і із стандартами звітності GRI. 

В Україні крупний бізнес все ще не освітлює 
корпоративну соціальну відповідальність. За дани-
ми Глобальної ініціативи по звітності в Україні [23] 
середній рівень відкритості компаній України 
склав 14%. Даний показник критично низький і 
свідчить про те, що найбільші українські компанії 
не є активними у сфері корпоративної соціальної 
відповідальності. Всього лише 34 компанії мають 
на сайтах сторінки, присвячені їх соціально відпо-
відальній діяльності. Найбільші компанії не готу-
ють нефінансові звіти. А у тих, хто звітує про не 
фінансову діяльність, переважають звіти по вико-
нанню принципів Глобального Договору ООН і 
нефінансові звіти в довільній формі. АТ "Укрзаліз-
ниця" для забезпечення ефективного результату 
діяльності у вигляді росту іміджу і ділової репута-
ції, розвитку прозорості Товариства для громадсь-
кості, підвищення інвестиційної привабливості, 
укріплення згуртованості трудового колективу, 
соціального вкладу в стійкий розвиток регіону при-
сутності і країни в цілому, управління нефінансо-
вими ризиками, зростання капіталізації Товариства 
необхідне запровадження нефінансової звітності 
щодо корпоративної соціальної відповідальності 
Товариства. 

Корпоративна взаємодія з дочірніми і залеж-
ними товариствами. Взаємодія АТ "Укрзалізниця" 
з її дочірніми і залежними товариствами (надалі 
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ДЗТ) здійснюється в цілях: координації діяльності 
Товариства і ДЗТ  в забезпеченні стабільного фі-
нансового розвитку і прибутковості; виконань до-
чірніми і залежними товариствами покладених на 
них цілей і завдань; забезпечення захисту прав і 
інтересів Товариства і ДЗТ; підвищення інвести-
ційної привабливості Товариства і ДЗТ шляхом 
гарантування їх корпоративної прозорості, збалан-
сованості і передбачуваності корпоративної полі-
тики; розробки і реалізації скоординованої і ефек-
тивної інвестиційної політики Товариства і ДЗТ; 
розвитку стосунків між акціонерами, органами 
управління і контролю Товариства і ДЗТ; створен-
ня умов для розвитку стосунків організацій заліз-
ничного транспорту з організаціями інших галузей 
економіки; підвищення ефективності взаємодії ДЗТ 
по всіх напрямах їх діяльності; розвиток взаємодії 
Товариства і ДЗТ з органами державного управлін-
ня і органами місцевого самоврядування. 

Результатами досягнення цілей взаємодії То-
вариства і ДЗТ є формування єдиної фінансової, 
інвестиційної, виробничо-господарської та науко-
во-технічної політики щодо дочірніх і залежних 
товариств; визначення напрямів та порядку вико-
ристання прибутку дочірніх і залежних  товариств; 
затвердження планів  виробничого та соціального 
розвитку дочірніх і залежних товариств. 

АТ "Укрзалізниця" зацікавлена в ефективній 
діяльності дочірніх і залежних товариств і приймає 
участь в корпоративному управлінні ними. АТ 
"Укрзалізниця" повинна керувати дочірніми і зале-
жними товариствами корпоративними методами, 
не допускаючи адміністративного втручання в їх 
діяльність. Такими методами є участь представни-
ків АТ "Укрзалізниця" в Загальних зборах акціоне-
рів, Наглядових радах, в Ревізійних комісіях дочір-
ніх і залежних товариств. При цьому доцільно за-
безпечити більшість представників Товариства в 
складах наглядових рад ДЗТ, формувати ревізійні 
комісії ДЗТ із представників Товариства. 

Для акціонерних товариств, акції яких стовід-
сотково належатимуть АТ "Укрзалізниця", можуть 
бути прийняті методи і форми управління, що ви-
користовуються згідно із законодавчими і норма-
тивними актами до управління корпоративними 
правами держави. Це стосується, наприклад, фор-
мування стратегічних цілей управління, плануван-
ня і контролю реалізації стратегій розвитку дочір-
ніх і залежних товариств; контролю фінансово-
господарської діяльності; контролю операцій з ак-
тивами; формування дивідендної політики; визна-
чення порядку, коштів і напрямів інвестування в 
об'єкти; визначення критеріїв ефективності управ-
ління дочірніми і залежними товариствами; конт-
ролю за виконанням функцій управління в дочірніх 
і залежних акціонерних товариствах. При цьому 
прийняття рішень з боку Товариства щодо багатьох 
названих питань доцільно віднести до компетенції 

Правління і наглядових рад ДЗТ, сформованих із 
представників Товариства..  

Економічні відносини АТ "Укрзалізниця" та 
його дочірніх і залежних  товариств, порядок взає-
модії між ними, включаючи розподіл доходів (при-
бутку) від перевезень, розрахунки за послуги та 
роботи, інші розрахунки, пов’язані з централізова-
ним постачанням товарно-матеріальних цінностей, 
незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів 
залізничного транспорту загального користування, 
ремонтом рухомого складу, виготовленням запас-
них частин, здійснюються з урахуванням єдиної 
технології роботи в порядку, що визначається АТ 
"Укрзалізниця". 

Корпоративний секретар Товариства: контро-
лює дотримання дочірніми і залежними товарист-
вами норм і вимог законодавства, статутів і внут-
рішніх документів цих товариств; бере участь в 
реалізації процедур корпоративного управління в 
дочірніх і залежних товариствах, пов'язаних з реа-
лізацією інтересів Товариства; забезпечує реаліза-
цію прав Товариства як акціонера дочірніх і залеж-
них товариств, зокрема за дорученням генерально-
го директора Товариства: вносить пропозиції до 
порядку денного і по кандидатурах до виборних 
органів, формованих на загальних зборах акціоне-
рів цих товариств; направляє вимоги про проведен-
ня позачергових загальних зборів, бере участь в 
зборах як представник Товариства, здійснює експе-
ртизу проектів рішень органів управління дочірніх 
і залежних товариств в частині питань корпоратив-
ного управління, доводить результати експертизи 
до представників Товариства в наглядових радах 
дочірніх і залежних товариств; може притягуватися 
для виконання повноважень корпоративного секре-
таря (секретаря наглядової ради, секретаря загаль-
них зборів акціонерів) дочірніх і залежних това-
риств.  

Регламентація процесу взаємодії Товариства і 
дочірніх і залежних товариств розкривається у вну-
трішньому нормативному документі Положення 
про корпоративну взаємодію АТ "Укрзалізниця" з 
дочірніми і залежними товариствами. 

Висновки. Відтворення власності в акціонер-
ному товаристві здійснюється шляхом підвищення 
капіталізації, одержання прибутку і використання 
його для розвитку самого акціонерного товариства 
та виплати дивідендів. Для організації цього проце-
су запроваджується система корпоративного 
управління, яка є невід'ємною складовою функціо-
нування Товариства. Корпоративне управління в 
Товаристві представляє собою систему відносин 
між єдиним його Акціонером, Наглядовою радою, 
Правлінням, Ревізійною комісією та іншими заін-
тересованими сторонами, розподіл повноважень 
між ними і ефективну взаємодію. Корпоративне 
управління окреслює межі, в яких визначаються 
завдання Товариства, правила і процедури вико-
нання цих завдань, здійснення контролю реалізації. 
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Система корпоративного управління в Товаристві 
будується на міжнародних і національних стандар-
тах і найкращій практиці корпоративного управ-
ління, а її основними елементами є забезпечення 
захисту прав акціонерів, формування органів кор-
поративного управління, розкриття інформації і 
прозорість товариства, корпоративна соціальна ві-
дповідальність, корпоративна взаємодія з дочірні-
ми і залежними товариствами.  

Запроваджувана система корпоративного 
управління не є одноразовим заходом, вона повин-
на постійно оцінюватися та вдосконалюватися. Ос-
новні її положення, прийняті норми і правила по-
винні бути доведені до всіх заінтересованих сторін. 
Формовані правила і процедури корпоративного 
управління Товариства повинні бути прийняті бі-
льшою частиною ділового співтовариства, відпові-
дати всесвітньо визнаним принципам, враховувати 
національні особливості і разом с тим узгоджува-
тися з особливостями утворення і підпорядкування 
Товариства. Цьому може сприяти наявність в Това-
ристві внутрішнього нормативного документу – 
Кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління акціонерного товариства "Українська 
залізниця", розробці якого слід приділити особливу 
увагу.  
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нкціонування публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту 

У статті, виходячи із особливостей утворення в 
процесі реформування залізничного транспорту країни 
публічного акціонерного товариства "Українська заліз-
ниця", визначено основні засади його функціонування. 
Доведено необхідність формування якісної системи кор-
поративного управління як невід'ємної складової функ-
ціонування товариства. Запропоновано основні елементи 
системи і їх змістовне наповнення. 
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утворення, корпоративне управління, стандарти, най-
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пы функционирования публичного акционерного 
общества железнодорожного транспорта 

В статье, исходя из особенностей создания в про-
цессе реформирования железнодорожного транспорта 
страны публичного акционерного общества "Украинская 
железная дорога", определены основные принципы его 
функционирования. Доказана необходимость формиро-
вания качественной системы корпоративного управления 
как неотъемлемой составляющей функционирования 
общества. Предложены основные элементы системы и 
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Taking into account specific features of creation of 
public joint-stock company “Ukrainian Railways” in the 
process of reforming country’s railway transport, the paper 
defines basic principles of its operation. The necessity of 
forming a high-quality corporate governance system as an 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТНОГО  
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Перехід української 

економіки на ринкові механізми регулювання та 
інтенсивний розвиток процесів глобалізації обумо-
влює необхідність додаткових досліджень теорети-
чних і науково-практичних поглядів на забезпечен-
ня конкурентоспроможності сучасних підприємств. 
Одночасно це створює передумови для розробки 
нових підходів і виявлення чинників формування і 
утримання конкурентних переваг промислових під-
приємств, що впливають на ступінь конкурентосп-
роможності. У сучасних умовах ще більшою мірою 
збільшилася значимість активізації інноваційної 
діяльності, проблем формування інноваційного по-
тенціалу, дослідження яких повинно стати найваж-
ливішим фактором виходу підприємств та економі-
ки в цілому з кризи та забезпечення умов для еко-
номічного зростання. Тому, врахування інновацій-
ної складової для підвищення рівня конкурентного 
розвитку сучасних промислових підприємств є ак-
туальним й вимагає моделювання на основі обраної 
функції для подальшого практичного застосування 
в діяльності досліджуваних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженню інноваційної складової конкурентного 
розвитку сучасних підприємств приділяли увагу 
наступні вчені: Т. Пожуєва [1], Ю. Вдовенко [2],  
Т. Балацай [3], Т. Жучок [4], А. Кривчиков [5],  
Б. Андрушків [6], А. Землянкін [7]. Питання інно-
ваційного розвитку промислових підприємств на 
основі формування кластерів розглядали Ю. Ніко-
лаєв [8], А. Заречнєв [9], І. Лях [10]. Проблеми мо-
делювання інноваційних процесів на сучасних 
промислових підприємствах висвітлені в працях 
таких вітчизняних вчених як В. Рубан [11], І. Феду-
лова [12], Л. Малюта [13], С. Федотова [14].  
Т. Мар’янович [15], І. Хома [16], С. Шумська [17], 
Л. Благодир [18], С. Щербініна [19] пропонують 
використання виробничої функції Кобба-Дугласа 
для моделювання основних виробничих процесів 
на підприємствах.  

Розглянуті праці провідних вчених-еконо-
містів дозволяють змістовно вивчити сучасні інно-
ваційні процеси на промислових підприємствах, 
проаналізувати використання кластерного підходу 
та функції Кобба-Дугласа для підвищення ефекти-
вності діяльності вітчизняних підприємств. Проте, 
постає необхідність застосування обраної виробни-

чої функції Кобба-Дугласа із врахуванням іннова-
ційної складової для підприємств машинобудуван-
ня України, згрупованих у кластери за однаковими 
ознаками інноваційної активності та інноваційного 
розвитку. 

Мета дослідження – змоделювати виробничу 
функцію Кобба-Дугласа з урахуванням інновацій-
ної складової для кожної групи кластерів промис-
лових підприємств. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах господарювання пропонуємо дослідити вироб-
ничі потужності та конкурентний розвиток проми-
слових підприємств із застосуванням виробничої 
функції Кобба-Дугласа, яка має вигляд [19, с. 62]: 

 

 Y  =  A · Ka · Lb ,  (1) 
 

де Y – обсяг виробництва підприємств машинобу-
дування (валовий доход); A – коефіцієнт пропор-
ційності; К – витрати капіталу (вартість основних 
виробничих фондів й обігового капіталу);  L – ви-
трати праці (витрати на оплату праці);  a і b – кое-
фіцієнти еластичності виробництва з витрат капіта-
лу і праці. 

В даному випадку, вихідними даними для про-
ведення дослідження виступили річні дані фінансо-
вої звітності провідних підприємств машинобуду-
вання України протягом 2012-2013 рр., а саме: ва-
ловий доход, вартість основного та обігового капі-
талу, фонд заробітної плати. В рамках проведеного 
дослідження, всі підприємства галузі згруповано в 
сім кластерів з визначеними особливостями інно-
ваційної діяльності. Побудова базової виробничої 
функції Кобба-Дугласа проведена в рамках визна-
чених кластерів (табл. 1).  

Враховуючи актуальність дослідження іннова-
ційних аспектів роботи промислових підприємств, 
пропонуємо ввести до базової виробничої функції 
Кобба-Дугласа інноваційну складову конкурентно-
го розвитку підприємств машинобудування – інтег-
ральний коефіцієнт інноваційної активності, який 
враховує екстенсивний та інтенсивний коефіцієнти 
інноваційної активності [20, с. 95]. Тоді, виробнича 
функція Кобба-Дугласа з урахуванням інтегрально-
го коефіцієнту інноваційної активності підприємств 
машинобудування України, сформованих у класте-
ри, буде мати вигляд (табл. 2): 

 

Менеджмент інновацій 
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Таблиця 1 
Моделювання виробничих потужностей підприємств машинобудування України  

в рамках сформованих кластерів 

Кластер Графічне зображення поверхні функції Кобба-Дугласа Зовнішній вигляд виробничої функції 

1 2 3 

І Y = 1,3558·K-0,1664·L0,9759 

ІІ Y = 1,0223·K0,0333·L0,8067 

ІІІ Y = 0,0985·K0,8390·L0,0668 

IV Y = 2,5113·K0,3514·L-0,0353 

V Y = 2,0466·K0,4816·L0,0679 

VI Y = 0,7348·K0,9787·L-0,0452 
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Закінчення табл.1 

1 2 3 

VII Y = 2,3297·K0,3384·L0,1029 

 
Таблиця 2 

Моделювання виробничих потужностей  
підприємств машинобудування України  

в рамках сформованих кластерів з урахуванням 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності підприємств 

Кластер Функція Кобба-Дугласа з урахуванням 
інноваційної складової 

І Y = 1,1669·K-0,0151·L0,8712· І0,1894 

ІІ Y = 1,0134·K0,0352·L0,8055· І-0,0129 

ІІІ Y = 0,0332·K1,2259·L-0,2003· І0,6227 

IV Y = 2,5190·K0,3479·L-0,0359· І0,0146 

V Y = 2,8358·K0,0019·L-0,0330· І-1,7887 

VI Y = -1,2469·K0,9570·L0,0247· І0,1347 

VII Y = 3,2695·K0,4947·L-1,1663· І-5,1393 

 
 Y  =  A · Ka · Lb ·  І с , (2) 
 

де І – інтегральний коефіцієнт інноваційної актив-
ності; с – коефіцієнт  еластичності. 

Перевірка гіпотези на наявність спостережень, 
які виділяються з генеральної сукупності, дозволи-
ла виключити значення факторних ознак, що різко 
відрізняються від загального рівня. Перевірка на 
значущість першої (табл. 3) і другої моделі (табл. 4) 
мають такий  вигляд. 

За результатами розрахунків коефіцієнти ко-
реляції для кожного із кластерів є різними й коли-
ваються від 0,5577 до 0,9977, проте із введенням 
нового фактору у модель залежності (інтегрального 
коефіцієнту інноваційної активності підприємств) 
коефіцієнт кореляції для кожного кластеру збіль-
шується, що є позитивною тенденцією. 

Середня помилка апроксимації класичної фун-
кції Кобба-Дугласа є найменшою для IV кластеру і 
складає 0,0295. Із введенням фактора І (інтеграль-
ного коефіцієнту інноваційної активності підпри-
ємств) середня помилка апроксимації збільшується, 
проте є мінімальною у IV кластері.  

Аналіз щільності зв’язку проведено за коефіці-
єнтами кореляції і детермінації. В  першій моделі 
вони більше ніж 0,7 для всіх кластерів, окрім VII 
кластеру  (R = 0,5577; D = 0,3110). Це означає, що 
варіація рівня валового доходу для підприємств, за 
винятком VII кластеру, більше ніж на 70-99% 
пов’язана зі зміною даних досліджуваних факторів 
і на 1-30% залежить від інших факторів. В другій 
моделі із врахуванням інноваційної складової про-
аналізовані коефіцієнти у всіх кластерах більше 
ніж 0,92, що говорить про високу тісноту зв’язку 
між результативною ознакою і досліджуваними 
факторами. Тобто варіація рівня валового доходу 
на 92,48-99,77% пов’язана зі зміною даних дослі-
джуваних факторів і на 0,23-7,52 % - від дії інших 
факторів. 

 
Таблиця 3 

Перевірка на значущість для класичної функції Кобба-Дугласа 
Кластер Рівняння зв’язку R D E F 

І Y = 1,3558·K-0,1664·L0,9759 0,9761 0,9527 0,1727 50,34 
ІІ Y = 1,0223·K0,0333·L0,8067 0,9758 0,9521 0,1329 99,40 
ІІІ Y = 0,0985·K0,8390·L0,0668 0,9767 0,9539 0,1542 62,17 
IV Y = 2,5113·K0,3514·L-0,0353 0,9947 0,9894 0,0295 233,85 
V Y = 2,0466·K0,4816·L0,0679 0,8810 0,7762 0,1551 10,41 
VI Y = 0,7348·K0,9787·L-0,0452 0,9943 0,9886 0,0985 174,04 
VII Y = 2,3297·K0,3384·L0,1029 0,5577 0,3110 0,8857 1,58 

 
де R – множинний коефіцієнт кореляції; D – множинний коефіцієнт детермінації; E – помилка апроксимації; F – кри-
терій Фішера. 
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Таблиця 4 
Перевірка на значущість для функції Кобба-Дугласа з урахуванням інтегрального  

коефіцієнту інноваційної активності підприємств 

Кластер 
Функція Кобба-Дугласа з урахуванням іннова-

ційної складової 
R D E F 

І Y = 1,1669·K-0,0151·L0,8712· І0,1894 0,9977 0,9954 0,0601 289,90 

ІІ Y = 1,0134·K0,0352·L0,8055· І-0,0129 0,9758 0,9521 0,1401 59,74 

ІІІ Y = 0,0332·K1,2259·L-0,2003· І0,6227 0,9864 0,9730 0,1293 60,15 

IV Y = 2,5190·K0,3479·L-0,0359· І0,0146 0,9947 0,9895 0,0328 125,72 

V Y = 2,8358·K0,0019·L-0,0330· І-1,7887 0,9776 0,9558 0,0755 36,04 

VI Y = -1,2469·K0,9570·L0,0247· І0,1347 0,9946 0,9892 0,1111 91,18 

VII Y = 3,2695·K0,4947·L-1,1663· І-5,1393 0,9616 0,9248 0,3161 24,58 

 
Оскільки для першої моделі із двома фактора-

ми впливу для всіх кластерів, окрім VII кластеру, 
Fфактичне > Fтабличне, то гіпотеза про відсутність 
зв’язку між валовим доходом і досліджуваними 
факторами відхиляється. Для сьомого кластеру не-
обхідно в подальшому проаналізувати інші факто-
ри впливу на валовий доход підприємств машино-
будування. Проте, для другої моделі в усіх класте-
рах виконується критерій Фішера, тобто, запропо-
нована модель залежності між валовим доходом та 
витратами капіталу, праці та інноваційною складо-
вою є значимою. Така ж тенденція простежується й 
для VII кластеру, в якому із введенням в модель 
інноваційної складової вона стає значимою. 

Перевірка значимості коефіцієнтів виробничої 
функції Кобба-Дугласа за критерієм Ст ̓ юдента 
показала, що t  фактичне у більшості випадках вище 
tтабличне, зв’язок між результативною ознакою і фак-
торами є надійним, а величина коефіцієнта кореля-
ції значимою. Виключенням є підприємства І, ІІІ 
кластеру в першої моделі, коефіцієнти якої є незна-
чимими за даним критерієм, проте із введенням 
фактору інноваційної складової, всі коефіцієнти 
стають значимими, критерій Ст’юдента виконуєть-
ся.  

На основі отриманих рівнянь у табл. 4  змоде-
льований зв’язок між інтегральним коефіцієнтом 
інноваційної активності (І) і валовими доходами 
(Y), вартістю активів (К) та витратами на ФЗП (L); 
обґрунтовано теоретичні та фактичні значення інте-
грального коефіцієнту інноваційної активності під-
приємств машинобудування в рамках кластерів. 
Відхилення фактичного значення інтегрального 
коефіцієнту інноваційної активності від теоретич-
ного наведено на рис. 1-7 для кожного кластеру. 

Отже, змодельована функція Кобба-Дугласа, 
запропонована для визначення валового доходу 
підприємств машинобудування України в залежно-
сті від факторів виробництва та інтегрального кое-
фіцієнту інноваційної активності, достатньо точно  
 

 

 
 

Рис. 1. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для І кластеру 
 
 

 
 

Рис. 2. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для ІІ кластеру 
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Рис. 3. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для ІІІ кластеру 
 

 
 

Рис. 4. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для IV кластеру 
 

 
 

Рис. 5. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для V кластеру 
 

відображає розглянуту залежність. Як свідчать 
графіки, у більшості кластерів фактичний рівень 
інноваційної складової суттєво не відрізняється від 
розрахованого на основі побудованої моделі. Тому, 
важливою постає необхідність використання даних 
моделей у практичній діяльності підприємств галу-
зі у майбутньому. 

 

 

 

Рис. 6. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для VI кластеру 
 

 
 

Рис. 7. Значення теоретичного і фактичного рівнів 
інтегрального коефіцієнту інноваційної  

активності для VIІ кластеру 
 
Крім того, у запропонованій моделі аналізу-

ється ефективність використання факторів вироб-
ництва з інноваційною складовою та їх вплив на 
валовий доход підприємств у кластерах. Модель 
дозволяє оцінити еластичність збільшення валового 
доходу залежно від розміру капіталу, фонду заробі-
тної плати та інтегрального коефіцієнту інновацій-
ної активності. Із співвідношення параметрів a і b 
можна судити про тип економічного зростання, що 
склався на підприємствах (табл. 5), а саме: 

a + b > 1 відповідає інтенсивному економічно-
му зростанню. Якщо а > b, має місце капіталозбері-
гаючий (капіталоінтенсивний) і працевитратний 
тип економічного зростання. Якщо а < b – працез-
бережний (працеінтенсивний) і капіталовитратний 
тип; 

a + b < 1 означає, що приріст фінансового ре-
зультату нижчий, ніж зростання факторів виробни-
цтва; 

a + b = 1 має місце екстенсивне економічне 
зростання. 
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Таблиця 5 
Вплив факторів на валовий доход підприємств машинобудування України, згрупованих у кластери 

Кластер 
Функція Кобба-Дугласа з урахуванням 

інноваційної складової 

Сукупність параметрів 
a і b 

Тип економічного 
зростання 

Вплив інновацій на 
економічний ре-

зультат 

І Y = 1,1669·K-0,0151·L0,8712·  І0,1894 0,8561 
Приріст фінансово-
го результату ниж-
чий, ніж зростання 
факторів виробниц-
тва 

Позитивний, 
помірний 

ІІ Y = 1,0134·K0,0352·L0,8055·  І-0,0129 0,8407 Негативний 

ІІІ Y = 0,0332·K1,2259·L-0,2003·  І0,6227 1,0256 
Капітолозберігаю-
чий, 
працевитратний 

Позитивний, 
високий 

IV Y = 2,5190·K0,3479·L-0,0359·  І0,0146 0,3120 Приріст фінансово-
го результату ниж-
чий, ніж зростання 
факторів виробниц-
тва 

Позитивний, слаб-
кий 

V Y = 2,8358·K0,0019·L-0,0330·  І-1,7887 -0,0311 Негативний 

VI Y = -1,2469·K0,9570·L0,0247·  І0,1347 0,9817 
Позитивний, слаб-
кий 

VII Y = 3,2695·K0,4947·L-1,1663·  І-5,1393 -0,6716 Негативний 
 
Аналіз отриманих результатів дозволяє зроби-

ти наступні висновки. На підприємствах машино-
будування України більшості сформованих класте-
рів, окрім ІІІ кластеру, спостерігається зростання 
факторів виробництва швидше ніж збільшення фі-
нансового результату діяльності й це виступає не-
гативною тенденцією. Проте, впровадження інно-
ваційної складової робить як негативний, так і по-
зитивний вплив на фінансові результати підпри-
ємств. Для підприємств І кластеру урахування ін-
новаційної складової призводить до позитивного 
помірного збільшення ефективності діяльності, для 
підприємств IV та VI кластеру позитивний вплив є 
слабким, однак свідчить про тенденції покращення 
результативності підприємств кластеру. Підприєм-
ства машинобудування, що відносяться до ІІ, V та 
VII кластерів, мають негативну тенденцію впрова-
дження інноваційної складової до аналізованих 
факторів виробництва та зниження фінансових ре-
зультатів у зв’язку з цим. Окремим випадком ви-
ступають підприємства ІІІ кластеру, для котрих 
характерний капіталозберігаючий працевитратний 

тип економічного зростання, що свідчить про висо-
кий рівень інноваційної активності, достатньо ви-
сокий рівень фінансових результатів підприємств 
кластеру, помірний рівень витрат на оплату праці 
персоналу у зв’язку з його зростанням й стабільний 
обсяг капіталу для підтримання безперервної робо-
ти підприємств. Впровадження інноваційної скла-
дової у діяльність підприємств машинобудування 
ІІІ кластеру тягне за собою позитивно високий 
вплив інновацій на економічні результати діяльно-
сті підприємств.  

Тому, точність та адекватність побудованих 
моделей ефективності використання ресурсів підп-
риємств машинобудування, згрупованих у класте-
ри, дозволили використати їх для прогнозних роз-
рахунків, що й виступило наступним кроком дослі-
дження. На основі прогнозних оцінок факторів ви-
робництва протягом 2014-2016 рр. розраховано 
прогнозний валовий доход для підприємств кожно-
го кластеру в рамках довірчого інтервалу прогнозу 
(табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Прогнозна оцінка факторів впливу й валового доходу підприємств машинобудування  
України, згрупованих у кластери 

Роки 

Прогнозна оцінка факторів виробництва 
Прогноз валово-
го доходу, грн. 

Довірчий інтервал прогнозу 

Капітал, грн. 
Фонд заробіт-
ної плати, грн. 

Інтегр. коеф. 
інновац. актив-

ності 
Нижня межа Верхня межа 

1 2 3 4 5 6 7 
І кластер 

2014  72066552 26385409 0,1058 35652969 1147669 70158270 
2015 98344704 36182219 0,1602 50117639 15612338 84622939 
2016 124622855 45979028 0,2146 64582308 30077008 99087609 

ІІ кластер 
2014  27450552 9552733 0,3326 11827021 6503590 17150452 
2015 39090205 13683966 0,4397 16897643 11574212 22221074 
2016 50729857 17815199 0,5467 21968264 16644833 27291695 
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Закінчення табл. 6 
1 2 3 4 5 6 7 

ІІІ кластер 
2014  185994897 51785946 0,4055 72601816 47439161 97764470 
2015 241411794 74710892 0,5617 99076431 73913777 124239086 
2016 296828691 97635838 0,7178 125551047 100388392 150713702 

ІV кластер 
2014  445960898 86811426 0,5072 1292987340 96270320 162327160 
2015 550579396 110535353 0,6449 163639679 130611259 196668100 
2016 655197893 134259279 0,7828 197980619 164952199 231009040 

V кластер 
2014  380722799 311056843 0,3083 116062899 79444817 152680980 
2015 479633299 323984386 0,4071 149315798 112697716 185933879 
2016 578543798 336911929 0,5059 182568696 145950615 219186777 

VI кластер 
2014  1384546573 91355205 0,6518 686649645 354951436 1018347854 
2015 1787294846 119954010 0,8577 868595348 536897139 1200293557 
2016 2190043120 148552816 1,0636 1050541052 718842843 1382239261 

VII кластер 
2014  198024917 74000806 0,4668 103447631 13606643 193288620 
2015 286158934 103760912 0,6010 142801162 52960174 232642151 
2016 374292952 133521019 0,7352 182154693 92313705 271995682 

 
Таким чином, побудовані моделі ефективності 

використання ресурсів на основі функції Кобба-
Дугласа дозволили спрогнозувати валовий доход 
підприємств машинобудування на наступні три 
роки. В результаті, прогнозна оцінка факторів ви-
робництва свідчить про збільшення обсягів капіта-
лу й фонду заробітної плати на всіх підприємствах 
всіх кластерів. В свою чергу, інтегральний коефіці-
єнт інноваційної активності також збільшується в 
усіх кластерах. Перелічені тенденції тягнуть за со-
бою збільшення валового доходу підприємств ма-
шинобудування України в межах довірчого інтер-
валу в всіх кластерах. Це говорить про позитивний 
вплив обраних факторів виробництва в цілому й 
фактору інноваційної активності, впровадженого в 
модель, зокрема. Збільшення інноваційної активно-
сті підприємств галузі сприятиме швидкому інно-
ваційному розвитку та покращенню результативно-
сті діяльності підприємств машинобудування Укра-
їни в наступні роки. 

Отже, прогноз на основі моделі ефективності 
використання ресурсів з урахуванням інноваційної 
складової ілюструє, що за рахунок покращення фа-
кторів виробництва та підвищення інноваційної 
активності підприємств машинобудування України 
можливо підвищити валовий доход досліджуваних 
підприємств галузі. Графіки прогнозних значень 
валових доходів підприємств машинобудування за 
кожним кластером представлено на рис. 8-14.  

Проілюстрована динаміка валового доходу пі-
дприємств машинобудування України відображає 
збільшення даного результативного показника про-
тягом прогнозованих 2014-2016 рр. на підприємст-
вах машинобудування України. Дана тенденція 
спирається на покращення інноваційної діяльності 
досліджуваних підприємств, підвищення їх іннова-

ційної активності та поліпшення інноваційного ро-
звитку в цілому.  

 

 
Рис. 8. Графічна ілюстрація прогнозу валового  

доходу підприємств І кластеру 
 

 
Рис. 9. Графічна ілюстрація прогнозу валового  

доходу підприємств ІІ кластеру 
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Рис. 10. Графічна ілюстрація прогнозу валового 

доходу підприємств ІІІ кластеру 
 

 
Рис. 11. Графічна ілюстрація прогнозу валового 

доходу підприємств ІV кластеру 
 

 
Рис. 12. Графічна ілюстрація прогнозу валового 

доходу підприємств V кластеру 
 
Висновки. Таким чином, одним з ключових 

факторів конкурентного розвитку промислових 
підприємств в сучасних умовах є інноваційна скла-
дова, яка вимагає моделювання на основі обраної 
функції для її подальшого практичного застосуван-
ня та отримання прогнозних оцінок розвитку дос-
ліджуваних підприємств. Використання кластерно- 
 

 
Рис. 13. Графічна ілюстрація прогнозу валового 

доходу підприємств VІ кластеру 
 

 
Рис. 14. Графічна ілюстрація прогнозу валового 

доходу підприємств VIІ кластеру 
 

го підходу та функції Кобба-Дугласа дозволило 
дослідити виробничі потужності та конкурентний 
розвиток підприємств машинобудування України з 
урахуванням інноваційної складової – інтегрально-
го коефіцієнта інноваційної активності – в рамках 
визначених кластерів. В результаті змодельовано 
зв’язок між інтегральним коефіцієнтом інновацій-
ної активності і валовими доходами, вартістю акти-
вів та витратами на ФЗП; обґрунтовано теоретичні 
та фактичні значення інтегрального коефіцієнту 
інноваційної активності підприємств машинобуду-
вання в рамках кластерів. Крім того, виконано ана-
ліз ефективності використання факторів виробниц-
тва з інноваційною складовою, визначено їх вплив 
на валовий доход, а також тип економічного зрос-
тання підприємств у кластерах. Адекватність побу-
дованої моделі дозволила використати її для про-
гнозної оцінки факторів виробництва з інновацій-
ною складовою та валового доходу промислових 
підприємств за кластерами з метою підвищення 
рівня їх конкурентного розвитку в сучасних умо-
вах.  

Проведене моделювання інноваційної складо-
вої  конкурентного розвитку підприємств машино-
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будування дозволяє простежити фактичні та розра-
хункові значення інтегрального коефіцієнта інно-
ваційної активності, спрогнозувати результативний 
показник діяльності підприємств галузі – валовий 
доход на майбутні періоди. Запропоновані резуль-
тати дослідження доцільно використовувати в 
практичній діяльності підприємств машинобуду-
вання України з метою підвищення інноваційної 
активності, інноваційного розвитку й підвищення 
фінансової ефективності діяльності підприємств в 
цілому. Тому, напрямками подальших досліджень 
мають стати практичні механізми впровадження 
результатів моделювання в діяльність підприємств 
машинобудування, спрямовані на отримання мак-
симального економічного ефекту від впроваджен-
ня.  
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Меліхов А. А. Моделювання інноваційної скла-

дової конкурентного розвитку промислових підпри-
ємств 

Змодельовано виробничу функцію Кобба-Дугласа з 
урахуванням інноваційної складової для кожної групи 
кластерів промислових підприємств. Врахування іннова-
ційної складової для підвищення рівня конкурентного 
розвитку сучасних промислових підприємств є актуаль-
ним й вимагає моделювання на основі обраної функції 
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для подальшого практичного застосування в діяльності 
досліджуваних підприємств. Запропоновано ввести до 
базової виробничої функції Кобба-Дугласа інноваційну 
складову конкурентного розвитку підприємств машино-
будування – інтегральний коефіцієнт інноваційної актив-
ності, який враховує екстенсивний та інтенсивний коефі-
цієнти інноваційної активності.  Виконано аналіз ефек-
тивності використання факторів виробництва з іннова-
ційною складовою, визначено їх вплив на валовий доход, 
а також тип економічного зростання підприємств у клас-
терах. Побудовані моделі ефективності використання 
ресурсів на основі функції Кобба-Дугласа дозволили 
спрогнозувати валовий доход підприємств машинобуду-
вання на наступні три роки. В результаті, прогнозна оці-
нка факторів виробництва свідчить про збільшення обся-
гів капіталу й фонду заробітної плати на всіх підприємс-
твах всіх кластерів. Інтегральний коефіцієнт інновацій-
ної активності також збільшується в усіх кластерах. Пе-
релічені тенденції тягнуть за собою збільшення валового 
доходу підприємств машинобудування України в межах 
довірчого інтервалу в всіх кластерах. Запропоновані ре-
зультати дослідження доцільно використовувати в прак-
тичній діяльності підприємств машинобудування Украї-
ни з метою підвищення інноваційної активності, іннова-
ційного розвитку й підвищення фінансової ефективності 
діяльності підприємств в цілому.  

Ключові слова: інноваційна активність, моделюван-
ня, кластер, машинобудування, функція Кобба-Дугласа, 
прогноз, валовий доход. 

 
Мелихов А. А. Моделирование инновационной 

составляющей конкурентного развития промышлен-
ных предприятий 

Смоделировано производственную функцию Коб-
ба-Дугласа с учетом инновационной составляющей для 
каждой группы кластеров промышленных предприятий. 
Учет инновационной составляющей для повышения 
уровня конкурентного развития современных промыш-
ленных предприятий является актуальным и требует 
моделирования на основе выбранной функции для даль-
нейшего практического применения в деятельности ис-
следуемых предприятий. Предложено ввести в базовую 
производственную функцию Кобба-Дугласа инноваци-
онную составляющую конкурентного развития предпри-
ятий машиностроения – интегральный коэффициент 
инновационной активности, учитывающий экстенсив-
ный и интенсивный коэффициенты инновационной ак-
тивности. Выполнен анализ эффективности использова-
ния факторов производства с инновационной составля-
ющей, определено их влияние на валовой доход, а также 
тип экономического роста предприятий в кластерах. По-
строенные модели эффективности использования ресур- 
 
 
 

сов на основе функции Кобба-Дугласа позволили спрог-
нозировать валовой доход предприятий машиностроения 
на следующие три года. В результате, прогнозная оценка 
факторов производства свидетельствует об увеличении 
объемов капитала и фонда заработной платы на всех 
предприятиях всех кластеров. Интегральный коэффици-
ент инновационной активности также увеличивается во 
всех кластерах. Перечисленные тенденции влекут за со-
бой увеличение валового дохода предприятий машино-
строения Украины в пределах доверительного интервала 
во всех кластерах. Предложенные результаты исследо-
вания целесообразно использовать в практической дея-
тельности предприятий машиностроения Украины с це-
лью повышения инновационной активности, инноваци-
онного развития и повышения финансовой эффективно-
сти деятельности предприятий в целом.  

Ключевые слова: инновационная активность, моде-
лирование, кластер, машиностроение, функция Кобба-
Дугласа, прогноз, валовой доход. 

 
Melikhov A. А. Modeling the innovation component 

of competitive development of industrial enterprises 
The paper simulated the production function of the 

Cobb-Douglas based on innovative component for each clus-
ter group of industrial enterprises. Accounting innovation 
component to enhance the competitive development of mod-
ern industry is urgent and requires a simulation based on the 
function selected for further application in the activities of 
the investigated companies. Proposed to introduce a basic 
production function Cobb-Douglas innovative component of 
competitive development of mechanical engineering – the 
integral gain of innovative activity, taking into account the 
extensive and intensive factors of innovation. The analysis of 
the efficiency of production factors with an innovative com-
ponent to assess their impact on gross income, as well as the 
type of economic growth enterprises in clusters. Constructed 
models of resource efficiency based on the Cobb-Douglas 
allowed predicting gross revenue engineering enterprises for 
the next three years. As a result, prognostic assessment of 
factors of production shows an increase in the volume of 
capital and payroll for all businesses of all clusters. Integral 
coefficient of innovation activity also increased in all clus-
ters. These trends entail an increase in the gross income of 
engineering enterprises of Ukraine within the confidence 
interval in all clusters. The proposed research results should 
be used in the practice of engineering enterprises of Ukraine 
to increase innovative activity innovative development and 
financial performance of enterprises in general. 

Keywords: innovation activity, modeling, cluster, ma-
chine building, Cobb-Douglas function, forecast, gross 
income. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ  
СУПРОВОДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 
На сьогоднішній день в Україні, всупереч чис-

ленним твердженням представників влади про не-
обхідність реалізації інноваційної моделі розвитку, 
так і не створено ефективного фінансового забез-
печення та відповідного організаційно-економіч-
ного супроводження інноваційних процесів. Серйо-
зною проблемою досі є невідповідність декларацій, 
нормативної практики реальній політиці держави 
по відношенню до інноваційної сфери. Чимало 
правових документів, визначаючи основні напрями 
майбутніх реформ, так і залишаються на концепту-
альному рівні, з невизначеними практичними захо-
дами у сфері політики щодо їх реалізації. Вочевидь, 
що подальша неурегульованість цих питань може 
призвести до незворотних процесів консервації за-
старілої структури національного виробництва. 
Разом із тим цілеспрямовані та послідовні зусилля 
уряду щодо розбудови сприятливого конкурентно-
го ринкового середовища та відповідного мотива-
ційного поля для здійснення підприємствами інно-
ваційної діяльності сприятимуть диверсифікації 
структури промисловості, стимулюванню конкуре-
нції, створенню високотехнологічних, а отже, ви-
сокооплачуваних робочих місць.  

Наразі опубліковано значну кількість робіт, 
присвячених інноваційній економіці та питанням 
управління інноваційним розвитком держави та її 
регіонів. Зокрема, фахівці Інституту економіки 
промисловості НАН України проводять системні 
дослідження, спрямовані на вирішення актуальних 
проблем деіндустріалізації національної промисло-
вості [1-4], модернізації та структурної трансфор-
мації економіки у площині державного та регіона-
льного рівнів [5].  

Ключові суперечності, цілі та механізми ефек-
тивного розвитку вітчизняної промисловості через 
призму фінансово-інвестиційних, інноваційно-
технологічних, організаційно-виробничих, кадро-
вих та екологічних проблем висвітлені у колектив-
ній праці фахівців Інституту економіки та прогно-
зування НАН України та вчених інших наукових 
установ [6]. Окремі питання щодо стратегічних ін-
новаційних орієнтирів соціально-економічного ро-
звитку України, нових тенденцій та особливостей в 
управління інноваціями на рівні держави та її регі-
онів розглядаються у роботах [7-12].  

Проте ряд надважливих питань все ще зали-
шаються відкритими, серед них – і незадовільний 

рівень фінансового забезпечення наукової сфери та 
інноваційних процесів у вітчизняній промисловос-
ті, і недосконалість організаційно-економічного 
супроводження інноваційних процесів, що складає 
загрозу національній безпеці нашої держави. Вихо-
дячи з цього, сформульовано мету даної статті, 
яка полягає в аналізі стану фінансування наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в 
Україні, наданні пропозицій з реформування діючої 
системи фінансування та удосконалення її відпові-
дних механізмів, а також у визначенні основних 
недоліків зміненої організаційної структури управ-
ління інноваціями після проведення адміністратив-
ної реформи останніх місяців і виробленні першо-
чергових заходів щодо їх усунення.  

В Україні на даний час відсутня ефективна фі-
нансова система підтримки науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Хоча 
загальновідомо, що драйвером інновацій виступа-
ють саме наукові дослідження і розробки, а витрати 
на їх проведення – це ключовий показник, який 
використовується в усьому світі для моніторингу 
надходжень до наукової сфери. Інтенсивність цих 
надходжень для країни визначається загальними 
внутрішніми витратами на НДДКР, вираженими у 
відсотках від валового внутрішнього продукту 
(ВВП).  

Відповідно до статті 34 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» [13], одним 
із основних важелів здійснення державної політики 
у сфері наукової та науково-технічної діяльності є 
бюджетне фінансування, рівень якого має склада-
ти не менше 1,7% ВВП. Втім по факту показник 
інтенсивності витрат на НДДКР (наукоємності 
ВВП) показує незмінну тенденцію до зниження 
упродовж останнього десятиліття при незначних 
підвищеннях в окремі роки (рис. 1). Протягом 
2007-2013 років фінансування НДДКР взагалі не 
досягало порогового значення (понад 0,9% ВВП), 
починаючи з якого наука може істотно впливати на 
розвиток економіки.  

Така ситуація не відповідає практиці розвине-
них країн, де на проведення НДДКР спрямовують-
ся значні фінансові ресурси, у тому числі за раху-
нок коштів бізнес-структур. Та це й не дивно, оскі-
льки, чим вище рівень наукоємності ВВП, тим ме-
ншою є вразливість економіки від коливань на сві-
тових ринках сировини, й тим більш значуще місце 
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займає країна у світовій спільності. У Японії, зок-
рема, загальні внутрішні витрати на НДДКР скла-
дають 3,25% ВВП, у США – 2,67%, у середньому 
по ЄС-28 вони дорівнюють 2,06% ВВП (рис. 2). У 

Китаї за період 2002-2011 рр. цей показник демон-
стрував незмінне зростання та збільшився у під- 
сумку на 0,77%, досягши у 2011 р. позначки 1,84% 
ВВП [22].  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка наукоємності валового внутрішнього продукту України * 
 
* Побудовано за: [14; 15, с. 77; 16, с. 72; 17, с. 95; 18, с. 89; 19, с. 67; 20, с. 81; 21, с.30]. 
 
Серед країн-членів ЄС найвища інтенсивність 

надходжень до сфери НДДКР у 2012 р. була зафік-
сована у Фінляндії (3,55%), Швеції (3,41%), Данії 
(2,99%) та Німеччині (2,92%). У десяти країнах на-
укоємність ВВП була менше 1,00%, разом із Греці-
єю це держави, які приєдналися до ЄС у 2004 і в 
наступні роки, хоча, слід зазначити, що у Словенії 
та Естонії інтенсивність наукових витрат була вище 
середнього показника по ЄС-28 – 2,80% і 2,18% 
відповідно, а у Чеській Республіці (1,88%) та Уго-
рщині (1,30%) – вище 1,00% (див. рис. 2).  

Уявлення про величину витрат на НДДКР у 
розвинених країнах можна отримати, наприклад, із 
загального обсягу фінансування Оксфордського 
університету, який складає 1 млрд фунтів стерлін-
гів, з них на науку спрямовується 409 млн фунтів 
стерлінгів [23, с. 29], що рівнозначно 8,6 млрд грн 
В Україні загальний обсяг фінансування науки за 
рахунок усіх джерел дорівнює 10,6 млрд грн, з них 
на держбюджет припадає лише 4,7 млрд грн [15, 
с. 77]. Тобто виходить, що державні витрати на на-
уку в Україні майже в два рази менше обсягів фі-
нансування науки одного провідного університету 
Європи.  

Що стосується обсягів витрат приватного сек-
тору на НДДКР, можна навести такий показовий 
приклад компанії Google, яка витрачає на НДДКР у 
сфері інформаційних і комунікаційних технологій 
близько 2 млрд євро [15, с. 7], що адекватно 33,4 
млрд грн, а це в десятки разів більше фінансування 

всієї науки в Україні за рахунок коштів вітчизня-
них замовників (2,4 млрд грн) [15, с. 77].  

Визнаючи проблеми з фінансуванням науки, 
Кабінет Міністрів України (КМУ) у жовтні 2012 р. 
затвердив Концепцію реформування системи фі-
нансування та управління науковою і науково-
технічною діяльністю [24], метою якої є підвищен-
ня ефективності державного фінансування НДДКР 
та управління науковою і науково-технічною дія-
льністю. Концепцією передбачено суттєво підви-
щити рівень програмно-цільового фінансування 
науки, а також створити умови для залучення при-
ватних інвестицій на проведення НДДКР. У цьому 
зв’язку необхідно чітко визначити такі принципові 
положення:  

за рахунок базового фінансування мають фі-
нансуватися, насамперед, фундаментальні дослі-
дження для створення нових наукових шкіл, по-
повнення результатів НДДКР, одержаних ще у ра-
дянські часи, які вже себе вичерпали, а також роз-
виватися наукова інфраструктура установ, у яких 
проводяться наукові та науково-технічні роботи;  

програмно-цільове фінансування потрібно на-
давати у рамках виконання державних наукових і 
науково-технічних програм, державного замовлен-
ня як постійно діючим відділам, так і науковим ко-
лективам різних наукових установ для розв’язання 
комплексних наукових і науково-практичних проб-
лем;  
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грантове фінансування необхідно спрямовува-
ти, переважно, на підтримку вчених для проведен-
ня ними перспективних пошукових робіт, у тому 
числі у складі постійних або тимчасових наукових 
колективів.  

Щодо структури фінансування наукових і нау-
ково-технічних робіт (за джерелами), то очевидні 
суттєві зміни у напрямі скорочення части коштів 
вітчизняних замовників: за період 2002-2012 р. – на 
12,4%, що свідчить про відсутність можливості 
та/або бажання останніх інвестувати кошти у нові 

знання. Частка іноземних джерел фінансування 
НДДКР, які протягом багатьох років відігравали 
відносно важливу роль, у 2012 р. склала лише 
74,0% рівня 2002 р. (рис. 3, 4).  

Питома вага коштів Державного бюджету 
України, навпаки, збільшилася з 28,1% у 2002 р. до 
44,6% у 2012 р., але, незважаючи на зростання аб-
солютних показників, у відносному значенні обся-
ги бюджетного фінансування НДДКР є вп’ятеро 
меншими, ніж визначені законодавством (див. рис. 
1, 3, 4).   

 

 
 

Рис. 3. Структура фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт  
за джерелами фінансування в Україні у 2002 р. * 

* Побудовано за: [16, с. 72] 
 

 
 

Рис. 4. Структура фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт  
за джерелами фінансування в Україні у 2012 р. * 

* Побудовано за: [15, с. 77]. 
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Структура фінансування наукових і науково-
технічних робіт, що склалася в Україні, істотно 
відрізняється від аналогічної структури розвинених 
країн, де бізнес-сектор відіграє важливу роль в яко-
сті джерела фінансування НДДКР. Наприклад, у 
Фінляндії та Німеччині на його частку доводиться 
близько двох третин загальних валових наукових 
витрат, а в Японії та Китаї – взагалі близько трьох 
четвертих. Разом із тим на Кіпрі та в Польщі осно-
вна частка витрат була профінансована за рахунок 

коштів державного сектору – 70,6% і 55,8% відпо-
відно (табл. 1).  

Значні відмінності між країнами спостерігали-
ся також і за часткою фінансування НДДКР з-за 
кордону: понад 20,0% від загальних валових витрат 
припадало на іноземні джерела фінансування у та-
ких країнах, як Болгарія, Ірландія, Латвія, Литва, 
Люксембург. А от мінімальний рівень цього дже-
рела фінансування (до 10,0%) відмічався у Німеч-
чині, Данії, Іспанії, Франції, Італії, Португалії, Сло-
венії, Фінляндії (див. табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Показники інтенсивності вкладання коштів у НДДКР у країнах-членах ЄС,  
Японії, США та Китаї, та  у 2011 р. * 

 
 

Країна 

Загальні внутрішні 
витрати на НДДКР, 

% до ВВП 

Державні ви-
трати на 
НДДКР, 

% до ВВП 2012 

За джерелами фінансування, 
% від загальних валових витрат на 

НДДКР 
Бізнес-
сектор 

Державний 
сектор 

Іноземні 
фонди 

ЄС-28 2,04 0,75 54,9 33,4 9,2 
ЄС-17 2,12 д/в 56,8 33,9 7,4 
Бельгія 2,21 0,70 60,2 23,4 13,0 
Болгарія 0,57 0,24 16,9 38,8 43,9 
Чеська Республіка 1,64 0,87 37,7 41,7 19,7 
Данія 2,98 1,02 60,3 28,9 7,2 
Німеччина 2,89 0,96 65,6 29,8 4,2 
Естонія 2,37 0,90 55,0 32,8 11,9 
Ірландія 1,66 0,53 48,4 30,3 20,1 
Греція 0,67 0,45 32,7 49,2 14,8 
Іспанія 1,36 0,61 44,3 44,5 6,7 
Франція 2,25 0,78 55,0 35,4 7,7 
Хорватія 0,76 0,41 38,2 48,2 11,6 
Італія 1,25 0,53 45,1 41,9 9,1 
Кіпр 0,50 0,34 11,0 70,6 14,1 
Латвія 0,70 0,51 24,8 22,5 51,0 
Литва 0,91 0,66 28,2 42,2 28,4 
Люксембург д/в (1) 0,49 44,3 34,8 20,7 
Угорщина 1,22 0,43 47,5 38,1 13,5 
Мальта 0,72 0,33 51,9 29,0 16,8 
Нідерланди 2,03 0,93 49,9 35,5 10,9 
Австрія 2,77 0,88 46,2 35,8 16,9 
Польща 0,76 0,56 28,1 55,8 13,4 
Португалія 1,52 0,68 44,0 41,8 5,9 
Румунія 0,50 0,30 37,4 49,1 12,1 
Словенія 2,47 0,63 61,2 31,5 7,0 
Словаччина 0,68 0,48 33,9 49,8 14,2 
Фінляндія 3,80 1,09 67,0 25,0 6,5 
Швеція 3,39 1,08 57,3 27,7 11,1 
Великобританія 1,78 0,60 45,9 30,5 17,8 
Японія 3,252010 д/в 75,9 17,2 0,4 
США 2,67 д/в 60,0 33,4 д/в 
Китай (2)  1,84 д/в 73,9 21,7 1,3 

 

* Складено за: [22; 25; 26, с. 82-83]. 
Примітки: (1) д/в – Дані відсутні; (2) дані по Китаю наведені за винятком Гонконгу; 2012 – дані за 2012 рік; 

2010 – дані за 2010 рік. 
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Порівнюючи дані вітчизняних і зарубіжних 
джерел, можна дійти висновку про те, що за обся-
гами, прогресивністю структури фінансування 
НДДКР Україна сьогодні відчутно відстає від про-
відних індустріальних країн. У той же час з деяки-
ми країнами Центральної та Східної Європи, таки-
ми як Словаччина, Хорватія, Латвія, Болгарія та 
Румунія, Україна перебуває приблизно на одному 
рівні, а отже, все ще зберігає можливість переходу 
економіки на інноваційні рейки розвитку. Якщо 
враховувати серйозність викликів, які постали нині 
перед нашою державою, прискорення розбудови 

економіки, що ґрунтується на знаннях, представля-
ється об’єктивно обумовленою та незаперечною 
потребою сьогодення.  

Між тим, наявні статистичні дані показують 
деяке уповільнення інноваційного розвитку протя-
гом останніх років (про що можна судити, напри-
клад, з показників, наведених на рис. 5), обумовле-
не з-поміж іншого недостатніми та нестабільними 
обсягами фінансування інноваційних процесів 
упромисловості (рис. 6).  

 

 

 
 

Рис. 5. Динаміка обсягів і частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі  
реалізованої промислової продукції України * 

 

* Побудовано за: [15, с. 217-219; 18, с. 263, 264; 19, с. 237, 238; 20, с. 241; 28]. 
 

 
 

Рис. 6. Динаміка загального обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості України * 
 

* Побудовано за: [15, с. 183; 18, с. 219; 19, с. 199; 20, с. 205; 29]. 
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Дефіцит коштів розглядається підприємствами 
як один із найбільш суттєвих чинників, що переш-
коджають здійсненню інновацій: 24,1% обстежених 
підприємств повідомляють про нестачу власних 
коштів для здійснення інноваційної діяльності, 
13,3% – про відсутність фінансування за межами 
підприємства [27].  

Варто зауважити, що коливання витрат на ін-
новації останніми роками було суттєвим: зі зрос-
танням упродовж 2005-2008 рр., 2010-2011 рр. у 2,1 
і 1,8 разів відповідно та спадом у 2009 р. і 2012 р. 
порівняно з попередніми роками відповідно на 
33,7% і 19,9%. І хоча в абсолютному значенні обся-
ги фінансування інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств за період 2005-2012 рр. зросли 
майже в два рази, по відношенню до ВВП вони 
значно скоротилися – на 0,49% (див. рис. 6).  

Основним джерелом фінансування інновацій-
ної діяльності залишаються власні кошти підпри-
ємств: частка їх у загальному обсязі протягом 2010-

2013 рр. варіювалася у межах 52,9-72,9% (табл. 2). 
Це вказує на відсутність інших доступних ресурсів 
для фінансування інновацій, що особливо негатив-
но позначається на діяльності малих і середніх під-
приємств, які є важливою рушійною силою еконо-
мічного розвитку та при сприятливому правовому 
та регуляторному середовищі виступають найакти-
внішими учасниками інноваційного процесу.  

Вельми обмеженим є фінансування інновацій-
них процесів у національній промисловості з боку 
держави: у 2013 р. частка коштів державного та 
місцевого бюджетів у загальному обсязі фінансу-
вання становила лише 1,9%, що, по суті, свідчить 
про небажання держави брати на себе частку ризи-
ків, пов’язаних з інноваційною діяльністю. При 
цьому, наприклад, у ЄС правила державної допо-
моги це передбачають, особливо, коли ці заходи 
стосуються малих і середніх підприємств, наукових 
кіл, підрозділів дослідницьких установ і зв’язків 
між ними [30, с. 21].  

 
Таблиця 2 

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності у 
промисловості України * 

 2010 2011 2012 2013 
 млн. 

грн. 
% до за-
гального 
обсягу 

млн. 
грн. 

% до за-
гального 
обсягу 

млн. 
грн. 

% до за-
гального 
обсягу 

млн. 
грн. 

% до за-
гального 
обсягу 

Усього 8045,4 100,0 14333,8 100,0 11480,5 100,0 д/в (1) 100,0 
у т.ч. за рахунок 
коштів: 

        

власних 4775,2 59,3 7585,5 52,9 7335,8 63,9 д/в 72,9 
держбюджету 87,0 1,1 149,1 1,0 224,2 2,0 д/в  

1,9 (2) місцевих бюджетів 5,6 0,1 12,2 0,1 17,5 0,1 д/в 
позабюджетних 
фондів 

0,9 0,0 0,4 0,0 0,02 0,0 д/в д/в 

вітчизняних інвес-
торів 

31,0 0,4 45,3 0,3 154,4 1,3 д/в 1,3 

іноземних інвесто-
рів 

2411,3 30,0 56,8 0,4 994,7 8,7 д/в 13,1 

кредитів 626,1 7,8 5489,4 38,3 2407,7 21,0 д/в 6,6 
інших  108,1 1,3 994,6 7,0 345,7 3,0 д/в д/в 

* Складено за: [15, с. 183; 28; 31, с. 195]. 
Примітки: (1) д/в – Дані відсутні; (2) загальний відсоток фінансування за рахунок коштів державного та міс-

цевого бюджетів.  
 
Часка українських промислових підприємств, 

які займалися інноваційною діяльністю за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів у зага-
льній їх кількості становила у 2012 р. тільки 1,5% і 
1,6% відповідно (табл. 3). Це в десятки разів мен-
ше, ніж у провідних індустріальних країнах, де кі-
лькість інноваційних підприємств, які отримали 
державну фінансову підтримку, наприклад, упро-
довж 2008-2010 років становила: у Франції – 
46,1%, Фінляндії – 35,2, Нідерландах – 34,1, Бель-
гії – 22,6, Німеччині – 21,6%. Навіть у країнах-
членах ЄС, які входять до групи «новаторів-

початківців» – це Болгарія, Латвія і Румунія цей 
показник є значно вищим, ніж в Україні (табл. 4).  

У вітчизняних умовах, коли державна підтри-
мка інновацій практично відсутня, а система сти-
мулювання інноваційної діяльності є недієвою та 
слабо орієнтованою на результат, очікувати заціка-
вленості керівництва підприємств в інвестуванні 
коштів на інноваційні цілі марно. Навіть той незна-
чний відсоток промислових підприємств, які за-
ймаються інноваційною діяльністю в Україні (ста-
ном на 2013 р. – 1715 од. або 16,8% від загальної 
кількості промислових підприємств [28]), вклада-
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ють кошти переважно у закупівлю готового облад-
нання та технологій, ігноруючи такий напрям ви-
трат, як дослідження і розробки. Але, безумовно, 
позитивною тенденцією останніх років є збільшен-

ня витрат промислових підприємств на наукові ви-
шукування: на 6,7% у 2013 р. порівняно з 2012 р. і 
на 9,6% порівняно з 2011 р. (рис. 7).  

Таблиця 3 
Групування промислових підприємств України за джерелами фінансування інновацій * 

 2005 2010 2011 2012 
Усьо-
го 

% до зага-
льної кіль-
кості інно-
ваційно 
активних 
підпри-
ємств 

Усьо-
го 

% до зага-
льної кіль-
кості інно-
ваційно 
активних 
підпри-
ємств 

Усьо-
го 

% до зага-
льної кіль-
кості інно-
ваційно 
активних 
підпри-
ємств 

Усьо-
го 

% до зага-
льної кіль-
кості інно-
ваційно 
активних 
підпри-
ємств 

Кількість під-
приємств, які 
займалися ін-
новаційною 
діяльністю 

 
1193 

 
– 

 
1462 

 
– 

 
1679 

 
– 

 
1758 

 
– 

у т.ч. за раху-
нок коштів 

        

власних 889 74,5 1043 71,3 1281 76,3 1299 73,9 

держбюджету 31 2,6 23 1,6 27 1,6 27 1,5 

місцевих бю-
джетів 

13 1,1 17 1,2 28 1,7 28 1,6 

позабюджет-
них фондів 

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

вітчизняних 
інвесторів 

13 1,1 12 0,8 14 0,8 19 1,1 

іноземних ін-
весторів 

19 1,6 11 0,8 11 0,7 15 0,9 

кредитів 75 6,3 36 2,5 50 3,0 67 3,8 

інших  10 0,8 8 0,5 13 0,8 14 0,8 

* Складено за: [15, с. 183; 31, с. 195]. 
 
Загострення багатьох соціально-економічних 

проблем у 2013-2014 роках, дестабілізація політич-
ної та безпекової ситуації, соціальна та психологіч-
на хиткість українського суспільства погіршили й 
без того складну ситуацію, що склалася в іннова-
ційній сфері України. Наявні умови вимагають від 
органів державної влади та місцевого самовряду-
вання взяти на себе роль зі стимулювання попиту 
підприємств на інновації за допомогою, насампе-
ред, податкових важелів, оскільки необхідних кош-
тів на фінансову підтримку інноваційно активних 
підприємств у державному та місцевих бюджетах 
наразі немає.  

Більше того, щоб така можливість у подаль-
шому з’явилася на регіональному рівні необхідно 
внести відповідні зміни до Бюджетного Кодексу 
України (БКУ), тому як останнім не передбачено в 
місцевих бюджетах такого напряму витрат, як фі-
нансування інноваційної діяльності, а бюджет роз-
витку місцевих бюджетів (стаття 71 БКУ), за раху-
нок коштів якого має фінансуватися інноваційна 
діяльність на регіональному рівні, в першу чергу, 

спрямовуються на будівництво, капітальний ре-
монт і реконструкцію об’єктів виробничої, комуні-
каційної та соціальної інфраструктури території. 
Саме тому необхідно, перш за все, внести зміни до 
БКУ та передбачити в якості обов’язкового напря-
му витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів 
стимулювання інноваційної діяльності на регіона-
льному рівні шляхом закріплення фіксованого дже-
рела витрат на такі цілі за рахунок, наприклад, пев-
ного відсотка з надходжень від податку на прибу-
ток підприємств.  

Низький рівень фінансування вітчизняної нау-
кової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
обумовлюється з-поміж іншого відсутністю ефек-
тивної системи державного управління, головна 
мета якої полягає у забезпеченні послідовної реалі-
зації загальної інноваційної стратегії розвитку кра-
їни. Але проект Стратегії інноваційного розвитку 
України, хоча й існує та навіть широко обговорю-
вався на спеціальних парламентських слуханнях 
[33], так і не був прийнятий Верховною Радою 
України (ВРУ) в якості офіційного правового до- 
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Таблиця 4 
Інноваційні підприємства країн-членів ЄС, які отримали державну фінансову підтримку  

протягом 2008-2010 років (% до загальної кількості інноваційних підприємств) * 
 
 

Країна 

Підприємства, які 
отримали будь-яке 
державне фінансу-

вання 

Державне фінансування за рахунок коштів 
Місцевих і регі-
ональних орга-

нів влади 

Центрального 
уряду 

 
ЄС 

Сьомої Ра-
мкової 

Програми 
Бельгія 22,6 15,2 9,4 5,9 2,3 
Болгарія 16,1 0,5 7,9 9,9 0,9 
Чеська Республіка 24,0 2,9 12,7 16,4 5,9 
Данія д/в (1) д/в д/в д/в д/в 
Німеччина 21,6 8,5 14,2 4,0 3,2 
Естонія 24,5 1,7 17,6 11,3 2,1 
Ірландія д/в д/в д/в д/в д/в 
Греція д/в д/в д/в д/в д/в 
Іспанія 26,9 16,9 14,2 2,6 1,3 
Франція 46,1 13,3 41,5 9,1 2,1 
Італія 29,2 20,3 9,7 2,9 0,5 
Кіпр 42,0 2,6 37,8 9,8 2,3 
Латвія 14,3 0,9 4,0 13,8 4,8 
Литва 35,8 2,8 6,3 34,0 3,7 
Люксембург 16,8 0,0 15,9 3,3 2,0 
Угорщина 34,4 1,0 19,5 20,6 2,1 
Мальта 19,4 д/в 16,7 8,1 0,5 
Нідерланди 34,1 13,0 32,6 3,9 1,0 
Австрія д/в д/в д/в д/в д/в 
Польща 19,6 3,5 5,6 15,6 3,1 
Португалія 24,1 2,5 19,2 6,8 1,7 
Румунія 9,3 2,2 6,1 4,0 1,4 
Словенія 31,3 3,5 25,2 15,3 4,2 
Словаччина 15,5 0,4 4,3 12,7 1,9 
Фінляндія 35,2 6,5 30,6 5,8 1,7 
Швеція д/в д/в д/в д/в д/в 
Великобританія д/в д/в д/в д/в д/в 

* Джерело: [32, с. 79]. 
Примітки: (1) д/в – Дані відсутні.  
 
 

 
Рис. 7. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності  

національної промисловості, %* 
* Побудовано за: [15, с. 173; 28; 31, с. 185]. 
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кументу. Так само на регіональному рівні іннова-
ційні стратегії відсутні, тому програми інновацій-
ного (науково-технічного) розвитку, які розробля-
ються місцевими органами виконавчої влади для 
активізації в регіонах інноваційних процесів1, за-
звичай, не приводять до очікуваних результатів. 
Серйозним бар’єром, який стримує ініціативу міс-
цевих органів влади, залишається існуюча центра-
лізована, з жорсткою вертикаллю влади та слабкою 
координацією міжвідомчих взаємодій, система 
управління державою, яка не надає достатніх пов-
новажень органам місцевого самоврядування та 
розрахована на керування бюджетними коштами зі 
столиці.  

Розроблений урядом план пріоритетних дій на 
найближчий час [34] передбачає передачу низки 
повноважень від державних органів місцевому са-
моврядуванню. Це стосується і децентралізації фі-
нансів, зміцнення фінансового потенціалу місцевих 
громад шляхом закріплення за останніми власної 
доходної бази (місцевих податків і зборів, 60% по-
датку на доходи фізичних осіб, 10% податку на 
прибуток підприємств) – відповідні проекти зако-
нодавчих змін до бюджетного та податкового коде-
ксів вже подано урядом до Верховної Ради Украї-
ни. Окрім цього Кабінетом Міністрів України із 
залученням міжнародних експертів розроблено па-
кет антикорупційних законопроектів, проведено 
інвентаризацію структури та повноважень центра-
льних органів виконавчої влади з метою скорочен-
ня чисельності бюрократичного апарату, усунення 
проблеми дублюючих функцій. Відповідна Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» 
прийнята 10 вересня 2014 року [35].  

У результаті проведених реформ система ор-
ганів управління інноваційним розвитком в Україні 
зазнала суттєвих змін. Так, на найвищому рівні 
управління (рис. 8), який включає Верховну Раду 
України та відповідні парламентські комітети, а 
також Президента України та його адміністрацію, 
змінено систему консультативних, дорадчих та ін-
ших допоміжних органів і служб, діючих при Пре-
зидентові України. А саме: у липні 2014 р. з метою 
забезпечення впровадження єдиної державної полі-
тики реформ в Україні Президентом утворено [36]:   

Національну раду реформ як спеціальний кон-
сультативно-дорадчий орган при Президентові 
України з питань стратегічного планування, узго-
дження позицій щодо впровадження в Україні єди-
ної державної політики реформ та їх реалізації;  

                                                        
1 Наприклад, Програма науково-технічного роз-

витку Донецької області на період до 2020 року, Регі-
ональна програма інноваційного розвитку на період 
до 2020 року (Дніпропетровська область), Програма 
розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності 
Івано-Франківської області до 2015 року.  

Дорадчу раду реформ як консультативно-
дорадчий орган при Президентові України, основ-
ним завданням якого є внесення пропозицій щодо 
здійснення в Україні реформ на основі кращого 
міжнародного досвіду та сприяння їх упроваджен-
ню;  

Виконавчий комітет реформ як допоміжний 
орган при Президентові України, основним завдан-
ням якого є підготовка пропозицій щодо стратегіч-
ного планування реформ, їх узгодженого впрова-
дження та моніторинг реалізації реформ.  

Указом Президента України «Питання Націо-
нальної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Ви-
конавчого комітету реформ» [37] затверджено по-
ложення вищезазначених органів. Поряд із цим, з 
метою оптимізації системи консультативних, дора-
дчих та інших допоміжних органів і служб, утворе-
них Президентом України, відповідним указом 
Президента [38] у вересні 2014р. ліквідовано два-
дцять з них, у тому числі Комітет з економічних 
реформ і Раду регіонів.  

Однак суттєвіші зміни торкнулися саме друго-
го рівня управління, представленого Кабінетом Мі-
ністрів України, міністерствами та іншими центра-
льними органами виконавчої влади.  

По-перше, у лютому 2014 р. було прийнято 
новий Закон України «Про Кабінет Міністрів 
України»[39], згідно з яким уряд України є вищим 
органом у системі органів виконавчої влади, відпо-
відальним перед Президентом України і Верхов-
ною Радою України, підконтрольним і підзвітним 
Верховній Раді України у межах, передбачених 
Конституцією України (стаття 113). До основних 
завдань уряду як і раніше належить забезпечення 
розвитку і державної підтримки науково-техніч-
ного та інноваційного потенціалу держави. Більш 
конкретно компетенції КМУ у сфері наукової, нау-
ково-технічної та інноваційної діяльності прописа-
ні в законах України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» (стаття 27), «Про інноваційну 
діяльність» (стаття 8).   

По-друге, усі повноваження і функції із забез-
печення формування та реалізації державної полі-
тики у сфері наукової, науково-технічної та іннова-
ційної діяльності надані виключно Міністерству 
освіти і науки (МОН) України, яке до цього часу 
розділяло свої компетенції у цих питаннях з Дер-
жавним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації (Держінформнауки) України. 
Останнє відповідною Постановою Кабінету Мініс-
трів України від 4 червня 2014 року [40] було пе-
рейменовано у Державне агентство з питань еле-
ктронного урядування України з покладанням на 
нього частини функцій «агентства-попередника», 
які стосуються реалізації державної політики у 
сфері інформатизації, електронного урядування,  
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Рис. 8. Рівні системи органів управління інноваційним розвитком в Україні (станом на 01.10. 2014 р.) 
 

формування і використання національних елект-
ронних інформаційних ресурсів, розвитку інфор-
маційного суспільства. Правонаступником іншої 
частини функцій Держінформнауки, пов’язаної з 
реалізацією державної політики у сферах наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності, тран-
сферу технологій, як зазначалося вище, є Міністер-
ство освіти і науки України, а точніше департамент 
наукової діяльності та ліцензування МОН України 
[41].  

Тобто, по суті, визначено єдиний державний 
орган управління та координації зусиль у сфері на-
укової, науково-технічної та інноваційної діяльнос-
ті, що, як передбачається, має сприяти розв’язанню 
нагальної проблеми дублювання функцій та нечіт-
кого розподілу компетенцій між органами держав-
ного управління. З іншого боку, виникають сумніви 
щодо спроможності Міністерства освіти і науки 
України впоратися з розширеними повноваження-
ми по всьому спектру наукових, науково-технічних 
та інноваційних проблем, вирішенням яких у роз-
винених країнах опікуються спеціальні інституції.  

Довідково: У Фінляндії вищим органом вико-
навчої влади, відповідальним за стратегічний роз-
виток і координацію науково-технологічної політи-
ки та національної інноваційної системи як єдиного 
цілого, є Рада з питань науково-технологічної полі-
тики (Science and Technology Policy Council of 
Finland) [42], яку очолює прем’єр-міністр. Окремо 
функціонує Міністерство освіти і культури 
(Ministry of Education and Culture) [43], яке займа-
ється розробкою та реалізацією освітньої, наукової, 
культурної, спортивної та молодіжної політики, а 
також відповідає за міжнародне співробітництво у 
цих сферах.  

У системі органів виконавчої влади Великоб-
ританії функціонують Департамент бізнесу, інно-
вацій та професійних навичок (Department for 

Business, Innovation and Skills) [44] і Департамент 
освіти (Department for Education) [45]. Окремо слід 
виділити організацію дослідницьких рад Великоб-
ританії (Research Councils UK – RCUK), створену у 
2002 р. для підтримки наукових досліджень, які 
суттєво впливають на економічне зростання та до-
бробут громадян Великобританії [46]. До складу 
RCUK входять Рада з науки і технологій (Council 
for Science and Technology – STFC) та шість рад з 
окремих напрямів досліджень, які мають окремий 
бюджет і затверджені урядом цільові програми до-
сліджень:  

1. Дослідницька рада з мистецтва та гуманіта-
рних наук (Arts and Humanities Research Council – 
AHRC);  

2. Дослідницька рада з біотехнологій та біоло-
гічних наук (Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council – BBSRC);  

3. Дослідницька рада з інжинірингу та фізич-
них наук (Engineering and Physical Sciences 
Research Council – EPSRC);  

4. Дослідницька рада з економічних та соціа-
льних досліджень (Economic and Social Research 
Council – ESRC);  

5. Дослідницька рада з медицини (Medical 
Research Council – MRC);  

6. Дослідницька рада з природного середови-
ща (Natural Environment Research Council – NERC).  

В Італії діє Агентство з розвитку технологій та 
інновацій (Agency for the Promotion of Technologies 
for Innovation) [47], головна мета якого – підви-
щення конкурентного потенціалу спеціальних про-
мислових зон країни, малого та середнього підпри-
ємництва завдяки впровадженню інноваційних те-
хнологій та процесів.   

До складу Кабінету міністрів Японії як однієї з 
«рад з важливої політики» («сouncils on important 
policies») входить Рада з питань науки та техноло-
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гічної політики (Council for Science and Technology 
Policy) [48, 49], яку очолює прем’єр-міністр Діяль-
ність Ради спрямована на планування та координа-
цію діяльності у сфері науки, технологій та іннова-
цій.  

Відповідно до Указу Президента України «Пи-
тання Міністерства освіти і науки України»[50], 
Міністерство має займатися різними питаннями, 
пов’язаними з вищою школою, загальною серед-
ньою, дошкільною та професійно-технічною осві-
тою, які є настільки масштабними та складними, 
що навряд чи у відомства залишиться достатньо 
ресурсів і часу на розвиток науки та інноваційної 
діяльності в країні. Тому, щоб не допустити зане-
паду вітчизняної науки, уникнути небажаних нас-
лідків для національної економіки та безпеки укра-
їнської держави, надважливо вже зараз створити 
спеціальний орган виконавчої влади, який би за-
ймався плануванням і координацією наукової, нау-
ково-технічної та інноваційної політики, розвитком 
національної інноваційної системи. Це засвідчило б 
розуміння українською владою стратегічної ролі 
нових знань, відкриттів та інновацій, за допомогою 
яких, у сучасних умовах підсилення глобальних 
викликів і проблем, можна підтримувати економіч-
не зростання, підвищувати продуктивність праці, 
покращувати якість життя та здоров’я населення.  

По-третє, інші центральні органи виконавчої 
влади, на які, станом на кінець 2013 року, відповід-
но до їх компетенцій, покладалися окремі завдання 
із забезпечення формування та реалізації державної 
політики у сфері наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності, зокрема Міністерство 
промислової політики України реорганізовано шля-
хом приєднання його до Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку) Украї-
ни [51], Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами України лік-
відовано з покладанням його функцій також на Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі [35]. У 
структурі центрального апарату Мінекономрозвит-
ку України департамент інвестиційно-інновацій-
ної політики та розвитку державно-приватного 
партнерства відповідає за реалізацію багатьох різ-
носторонніх завдань, у тому числі пов’язаних з ін-
новаційною діяльністю 1, але основна увага все ж 

                                                        
1 Серед основних завдань департаменту, які сто-

суються сфери інноваційного розвитку, є такі: 1) про-
ведення оцінки та експертизи пропозицій щодо ство-
рення інструментів сприяння інвестиційній та іннова-
ційній діяльності; 2) розроблення механізмів стиму-
лювання інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єк-
тів, що здійснюють свою діяльність на території 
України; 3) правового регулювання у сфері інвести-
ційної та інноваційної діяльності; 4) розроблення та 
впровадження нових інструментів сприяння інвести-
ціям та інноваціям; 5) внесення пропозицій щодо фор-

таки приділяється інвестиційній діяльності та 
управлінню національними проектами, а також 
державно-приватному партнерству.  

Неурегульованими залишаються питання що-
до підпорядкування та подальшої діяльності орга-
нізацій, які відносилися до сфери управління Дер-
жінформнауки України – це Державний фонд фун-
даментальних досліджень, Державні підприємства 
«Центр науки, інновацій та інформатизації», Дер-
жавна інноваційна небанківська фінансово-кредит-
на установа «Фонд підтримки малого інноваційно-
го бізнесу» та Держінвестпроект України – це 
Державна інноваційна фінансово-кредитна устано-
ва, Державне підприємство «Державна інвестицій-
на компанія», Регіональні центри з інвестицій та 
розвитку.  

Ключовими «гравцями» у процесі прийняття 
рішень з питань розроблення засад державної нау-
кової та науково-технічної політики, проведенні 
наукової експертизи проектів державних рішень і 
програм є Національна академія наук України та 
національні галузеві академії наук України – Націо-
нальна академія аграрних наук України, Націона-
льна академія медичних наук України, Національна 
академія педагогічних наук України, Національна 
академія правових наук України, Національна ака-
демія мистецтв України. Щороку національні ака-
демії наук звітують перед КМУ про результати 
своєї діяльності та використання коштів, виділених 
їм з державного бюджету (ст.15 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність).  

За умови створення спеціального органу вико-
навчої влади, який би займався плануванням і ко-
ординацією наукової, науково-технічної та іннова-
ційної політики, розвитком національної іннова-
ційної системи, національні академії наук разом із 
Міністерством освіти і науки України та Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі України 
могли б формувати та забезпечувати реалізацію 
державної наукової, науково-технічної та іннова-
ційної політики під безпосереднім контролем уряду 
та Президента України.  

Третій рівень управління представлений місце-
вими органами виконавчої влади, які в особі місце-
вих державних адміністрацій здійснюють виконав-
чу владу на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, включені до вертикалі 
державної виконавчої влади, відповідальні перед 
Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконт-
рольні йому та органами місцевого самоврядуван-

                                                                                          
мування та функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон, територій пріоритетного розвитку, 
індустріальних (промислових) парків, митних зон, 
кластерів, технологічних парків, інших інструментів 
сприяння інвестиційній та інноваційній діяльності 
тощо (Див.: [52]).  
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ня, котрі виражають спільні інтереси населення сіл, 
селищ, міст, районів і областей.  

Функції управління інноваційним розвитком 
регіонів в цілому та їх окремих територій викону-
ють відповідні структурні підрозділи місцевих ор-
ганів влади, наприклад, у Донецькій області – де-
партамент інвестиційно-інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин Донецької обласної державної 
адміністрації [53], відділ інвестиційно-інновацій-
ного розвитку та сприяння підприємництву Голов-
ного економічного управління Донецької міської 
ради [54]; у Харківській області – департамент ін-
новаційного розвитку промисловості і транспортної 
інфраструктури Харківської обласної державної 
адміністрації [55]. Але, нажаль, у більшості облас-
тей таких структурних підрозділів в органах регіо-
нального управління немає, що говорить про відсу-
тність розуміння місцевою владою стратегічного 
значення науки та інноваційної діяльності у забез-
печенні економічного зростання та покращення 
конкурентоспроможності регіональної економіки. 
Основна увага місцевих органів влади сконцентро-
вана на забезпеченні функціонування господарсь-
кого комплексу, в той час як регіональна іннова-
ційна політика, зазвичай, є невиразною, здійсню-
ється безсистемно та непослідовно.  

У таких умовах перерозподіл низки повнова-
жень від центру органам місцевого самоврядування 
сприяло б підвищенню ініціативи та відповідально-
сті останніх у розбудові ефективної конкурентосп-
роможної регіональної економіки, забезпеченні її 
наукомісткої, інноваційної орієнтації.  

Таким чином, проведене дослідження дає мо-
жливість сформулювати наступні висновки та про-
позиції:  

1. Аналіз стану фінансового забезпечення нау-
кової сфери показав, що діюча система фінансу-
вання науково-дослідних і дослідно-конструктор-
ських робіт не передбачає доведення їх результатів 
до комерційного використання. Наукова та науко-
во-технічна діяльність фінансується більшою мі-
рою за рахунок коштів державного бюджету (44,6% 
загального обсягу фінансування), при цьому з кож-
ним роком питома вага цього джерела фінансуван-
ня у загальній її структурі збільшується, що можна 
було б розглядати як позитивну тенденцію, але на-
справді, незважаючи на зростання абсолютних по-
казників, у відносному значенні обсяги бюджетно-
го (базового та програмно-цільового) фінансування 
НДДКР є вп’ятеро меншими законодавчо встанов-
леного рівня в 1,7% ВВП, а це напряму загрожує 
національній безпеці України. На цьому тлі скоро-
чуються обсяги фінансування науки за рахунок 
коштів вітчизняних замовників, що свідчить про 
відсутність можливості та/або бажання бізнесу ін-
вестувати кошти у нові знання. Якщо наявна ситу-
ація з фінансуванням науки не зміниться у найбли-

жчі роки, Україна може остаточно втратити статус 
наукової держави, який вона ще утримує.  

Натомість у розвинених країнах, незалежно від 
особливостей функціонування їх фінансових сис-
тем, обумовлених, зазвичай, ціною кредитних ре-
сурсів і розвиненістю фондового ринку, створено 
дієві системи підтримки наукової сфери. Як ре-
зультат, у деяких з них показник загальних внутрі-
шніх витрат на НДДКР вже давно подолав межу в 
3% ВВП.  

У зв’язку з цим перед Україною нині постають 
складні завдання, пов’язані зі збільшенням загаль-
ного обсягу фінансування наукової та науково-
технічної діяльності з державного та приватних 
джерел, що, насамперед, передбачає поетапне, про-
тягом 2015-2020 рр., нарощення частки бюджетно-
го фінансування до визначеної базовим законом 
про науку межі, а також запровадження широкого 
набору інструментів для залучення приватних інве-
стицій на проведення НДДКР з метою доведення 
обсягів фінансування науки до рівня 3% ВВП у 
2020 р. за рахунок усіх джерел. Передбачення укра-
їнським законодавством такої мети, цілеспрямовані 
дії уряду та регіональної влади щодо її досягнення 
здатні будуть забезпечити необхідні умови збере-
ження та розвитку не лише економічної, але й не 
менш важливої гуманістичної функції вітчизняної 
науки, підвищити на цих засадах конкурентоспро-
можність держави та суспільства. Адже, як показує 
світовий досвід, чим вище рівень наукоємності 
ВВП, тим меншою є вразливість економіки від ко-
ливань на світових ринках сировини, й тим більш 
значуще місце займає держава у світовій спільнос-
ті.  

2. В умовах обмеженого базового фінансуван-
ня конкурсна складова має бути більш розвиненою, 
щоб завдяки державним науковим і науково-
технічним програмам, державним замовленням і 
грантам наукові установи і особисто вчені мали 
можливість отримати доступ до додаткових джерел 
фінансування. На цьому наголошується увага в 
Концепції реформування системи фінансування та 
управління науковою і науково-технічною діяльні-
стю, затвердженої Кабінетом Міністрів України ще 
у жовтні 2012 р., але визначені цим документом 
основні напрями майбутніх реформ так і залиша-
ються на рівні декларацій. Для того, щоб ввести їх 
у дію необхідно, по-перше, прийняти нормативно-
правові акти, які б містили конкретні шляхи та іні-
ціативи щодо реалізації таких реформ на практиці; 
по-друге, удосконалити юридичну процедуру про-
ведення конкурсів, «звільнити» її від схем бюрок-
ратичного впливу та проявів корупції; по-третє, що 
є найголовнішим, має змінитися ставлення владних 
структур до науки, котра наразі розглядається як 
одне з основних джерел економії бюджетних кош-
тів.  
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Ситуацію, що склалася у сфері фінансування 
наукової та науково-технічної діяльності, можна 
суттєво покращити завдяки реформуванню діючої 
системи фінансування та удосконаленню її відпові-
дних механізмів. Першочергово пропонується здій-
снити такі заходи:  

розділити загальний і спеціальний фонди 
держбюджету наукових установ шляхом виділення 
коштів спецфонду (на якому акумулюються кошти 
за госпдоговірною тематикою) з-під юрисдикції 
Державної казначейської служби України та перей-
ти до звичайного банківського обслуговування до-
говірної тематики задля гнучкого їх використання 
на закупівлю сучасного обладнання та матеріалів, 
нових технологічних ліній, забезпечення співробіт-
ників сучасною науковою літературою, у тому чис-
лі реферативними базами даних для виявлення 
найактуальніших точок розвитку науки та налаго-
дження взаємодії з колегами по суміжних дослі-
дженнях;  

поряд із діючою схемою «фінансування інсти-
туту – фінансування співробітників» поступово 
впроваджувати нові моделі організації та фінансу-
вання НДДКР, однією з яких може бути цільове 
фінансування постійних або тимчасових колективів 
учених, які працюють у проривних галузях знань та 
орієнтовані на вирішення глобальних завдань і 
стратегічних національних пріоритетів. Такі колек-
тиви можуть функціонувати як центри передових 
досліджень у формі юридичної особи або без утво-
рення останньої як добровільне об’єднання провід-
них фахівців у ключових галузях науки на основі 
договору про спільну наукову та науково-технічну 
діяльність;  

для розподілу коштів за грантовим фінансу-
ванням заснувати наукові фонди прикладних, гу-
манітарних, соціальних досліджень з наданням їм 
статусу юридичних осіб з правом самостійно роз-
поряджатися виділеними коштами;  

сформувати законодавчий механізм інвесту-
вання коштів приватних структур на виконання 
наукових і науково-технічних робіт, що передбачає 
звільнення від оподаткування частини прибутку 
підприємств, яка спрямовується на фінансування 
НДДКР організацій усіх секторів науки та тимча-
сових наукових колективів, утворених з метою 
проведення конкретних досліджень та виконання 
певних проектів.  

3. Однією з головних проблем, що гальмує ін-
новаційний розвиток національної економіки, за-
лишається недолік коштів на фінансування іннова-
ційних процесів у промисловості, рівень якого ста-
новить всього 0,81% ВВП. Основним джерелом 
фінансування інноваційної діяльності є власні кош-
ти підприємств, що явно вказує на недосконалість 
фінансово-кредитної системи України (високу ціну 

кредитних ресурсів, нерозвиненість фондового ри-
нку тощо).  

Мізерною є частка інноваційних витрат, про-
фінансована вітчизняними інвесторами: у 2012-
2013 роках вона становила лише 1,3% від загально-
го обсягу фінансування. Враховуючи специфіку 
інноваційної діяльності, яка за своєю природою є 
складно передбачуваним, витратним за часом, най-
частіше дорогим і завжди ризикованим процесом, 
дана ситуація є цілком закономірною, оскільки без 
відповідних державних гарантій та стимулів ймові-
рність того, що приватні структури інвестувати-
муть кошти в інновації дуже незначна. Вирішити 
цю проблему спроможна лише грамотна, послідов-
на та комплексна державна політика, оскільки ніякі 
ринкові сили з такими масштабними завданнями 
впоратися не зможуть та навіть не будуть їх стави-
ти. Інноваційний розвиток країни є виключно пре-
рогативою держави.  

Але, судячи з обсягів державного фінансуван-
ня інновацій (у 2013 р. частка цього джерела склала 
лише 1,9% від загального обсягу фінансування), 
можна зрозуміти, що українська держава не готова 
брати на себе частку ризиків, пов’язаних з іннова-
ційною діяльністю. Обмеженість державних ресур-
сів, нестабільність фінансування разом із поперед-
німи невдалими спробами стимулювання іннова-
ційної діяльності в цілому пояснюють відсутність 
на даний час належних фінансових механізмів, які 
б сприяли розвитку інноваційних процесів в Украї-
ні.  

Органи державної влади та місцевого самов-
рядування, навпаки, мають зайняти активну пози-
цію та взяти на себе роль щодо стимулювання по-
питу підприємств на інновації за допомогою, на-
самперед, податкових важелів, удосконалення кре-
дитної та амортизаційної політики, налагодження 
державно-приватного партнерства в інноваційній 
сфері, підвищення ефективності системи держав-
ного управління, яка б забезпечувала реальний сис-
тематичний характер зв’язків наукової сфери з ви-
робництвом і здійснювала необхідну координацію 
міжвідомчих взаємодій.   

4. Управління інноваційним розвитком в Укра-
їні – у тому вигляді, як воно представлено на сьо-
годнішній день, – не виражає усвідомлення владою 
важливості науки та інновацій для розвитку націо-
нальної економіки. Проведені останніми місяцями 
адміністративні реформи є не до кінця продумани-
ми і стратегічно недалекоглядними, слабо спрямо-
вані на стимулювання інноваційної діяльності та 
скоріше ускладнюють процес виконання держав-
ними установами відповідних повноважень, ніж 
його спрощують.  

Наразі єдиним державним органом управління 
та координації зусиль у сфері наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності визнано Мініс-
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терство освіти і науки України, яке до цього часу 
розділяло свої компетенції у цих питаннях з Дер-
жавним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації України. Передбачається, що зосе-
редження повноважень у єдиному відомстві сприя-
тиме розв’язанню нагальної проблеми дублювання 
функцій та нечіткого розподілу компетенцій між 
органами державного управління. Але при цьому 
не було враховано, що Міністерство виконує безліч 
інших завдань, пов’язаних із забезпеченням функ-
ціонування та розвитком освітньої системи Украї-
ни, яким до речі приділяється пильніша увага. У 
таких умовах навряд чи у відомства залишиться 
достатньо ресурсів і часу на розвиток науки та ін-
новаційної діяльності в країні, тому виникають не-
безпідставні сумніви щодо його спроможності впо-
ратися з розширеними повноваженнями по всьому 
спектру наукових та інноваційних проблем, вирі-
шенням яких у розвинених країнах опікуються 
спеціальні інституції.  

Виходячи з вищезазначеного, для недопущен-
ня занепаду вітчизняної науки, уникнення небажа-
них наслідків для національної економіки та безпе-
ки української держави, пропонується вже зараз 
створити спеціальний орган виконавчої влади, який 
би займався виключно плануванням і координацією 
наукової, науково-технічної та інноваційної полі-
тики, розвитком національної інноваційної систе-
ми. Це засвідчило б розуміння українською владою 
стратегічної ролі нових знань, відкриттів та іннова-
цій, за допомогою яких, у сучасних умовах підси-
лення глобальних викликів і проблем, можна підт-
римувати економічне зростання, підвищувати про-
дуктивність праці, покращувати якість життя та 
здоров’я населення.  
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Підоричева І.Ю. Фінансове забезпечення та ор-

ганізаційно-економічне супроводження інноваційних 
процесів в економіці України 

Проаналізовано кількісні показники, що характери-
зують стан фінансового забезпечення наукової сфери та 
інноваційних процесів у промисловості України. Надано 
пропозиції з реформування діючої системи фінансування 
та удосконалення її відповідних механізмів. Висвітлено 
основні зміни у структурі органів управління інновація-
ми в Україні, сформовану в результаті проведення адмі-
ністративної реформи останніх місяців, визначено її не-
доліки та запропоновано першочергові заходи щодо їх 
усунення.  

Ключові слова: інновації, наукова та науково-тех-
нічна діяльність, фінансування, управління, промисло-
вість.  

 
Пидоричева И.Ю. Финансовое обеспечение и ор-

ганизационно-экономическое сопровождение инно-
вационных процессов в экономике Украины 

Проанализированы количественные показатели, ха-
рактеризующие состояние финансового обеспечения 
научной сферы и инновационных процессов в промыш-
ленности Украины. Даны предложения по реформирова-
нию действующей системы финансирования и совер-
шенствования ее соответствующих механизмов. Осве-
щены основные изменения в структуре органов управле-
ния инновациями в Украине, сложившуюся в результате 
проведения административной реформы последних ме-
сяцев, определены ее недостатки и предложены перво-
очередные меры по их устранению. 

Ключевые слова: инновации, научная и научно-
техническая деятельность, финансирование, управление, 
промышленность. 
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The quantitative indices of the current financial ensur-
ing of the scientific sphere and innovative processes in the 
industry of Ukraine are analysed. The proposals on reform-
ing of the operating system of financing and improvement of 
its corresponding mechanisms are given. The main changes 
in structure of governing bodies of innovations in Ukraine, 
developed as a result of carrying out administrative reform of 
the last months are considered, its shortcomings are defined 
and prime measures for their elimination are offered. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ  

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») 
 
На нинішньому етапі реформування суспільс-

тва в Україні проблема мотиваційної діяльності 
особистості набула важливого значення. Вирішен-
ня завдань, які постають перед роботодавцем, за-
лежить від найманих працівників, спонукальним 
важелем яких до виконання стратегічних завдань 
підприємства є мотивація. Вона здатна спонукати 
персонал до ефективної та продуктивної діяльності.  

На всіх етапах розвитку суспільства праця бу-
ла, є і залишається джерелом матеріальних і духов-
них цінностей, тому проблема спонукання людей 
до праці ніколи не втрачає своєї актуальності.  
Ефективне управління людиною можливе лише 
завдяки розумінню його мотивації. Знаючи, що ру-
хає людиною, що спонукає її до діяльності, які мо-
тиви покладено в основу її дій можна розробити 
ефективну систему форм і методів управління лю-
диною. Саме тому завжди є необхідність дослі-
дження питань мотивації. 

Теоретичні аспекти мотивації висвітлені в 
працях таких українських вчених як: К.Б. Козак [1], 
Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Макси- 
ментко [2], А.М. Колот, С.О. Цимбалюк [3], В.В. 
Співак [4], М.П. Мартіянова, К.М. Гончаренко [5] 
та багатьох інших. Але в цих працях не достатньо 
уваги приділяється питанням практичного застосу-
вання мотивації персоналу на конкретних прикла-
дах. 

Вагомий внесок в теоретичну розробку проб-
лем трудової мотивації внесли такі зарубіжні вчені-
економісти, філософи та соціологи, як: Ш. Річі,  
П. Мартін [6], П. Армстронг [7], А. Маслоу [8], 
Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман [9] та інші. 

Об’єктом дослідження є персонал фінансової 
установи. 

Предметом дослідження є практичні засади 
мотивації персоналу фінансової установи. 

Метою дослідження є вивчення особливостей 
системи мотивації персоналу в фінансовій установі 
(на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»). 

На сьогодні, кожна фінансова установа, яка 
має чіткі стратегічні цілі на подальший розвиток та 
процвітання, перш за все, повинна дбати про на- 
лежну мотивацію своїх співробітників аби підви-
щувати їх зацікавленість у досягненні таких цілей 
шляхом підвищення їх продуктивності праці. 

Публічне акціонерне товариство комерційний 
банк «ПриватБанк» засноване 19 березня 1992 ро-

ку. На сьогоднішній день банк входить до числа 
найбільших системних банків країни і є одним із 
визнаних лідерів банківської системи України. 
ПАТ КБ «ПриватБанк» – найбільший універсаль-
ний міжрегіональний комерційний банк України, 
орієнтований, перш за все, на платіжні операції для 
населення і юридичних осіб усіх форм власності. 

На сьогодні банк обслуговує 500 тисяч корпо-
ративних клієнтів, 450 тисяч приватних підприєм-
ців і понад 9 мільйонів рахунків фізичних осіб. 
Щодня послугами «ПриватБанку» користується 
понад 2 мільйони осіб. 

Інноваційна політика «ПриватБанку» орієнто-
вана на впровадження на українському ринку 
принципово нових, передових банківських послуг, 
які надають клієнтам нові можливості управління 
своїми фінансами. «ПриватБанк» першим в Україні 
запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-
банкінгу «Приват24» і GSM-банкінгу, а також пос-
луги з продажу через мережу своїх банкоматів і 
POS-терміналів електронних ваучерів провідних 
операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії [10]. 

Чисельність персоналу банку за 2009 рік скла-
ла 28 345 осіб, 2010 – 29 317 осіб, 2011 – 30 890, в 
цілому приріст чисельності за цей період склав 9% 
(2 545 осіб).  

Основна мета «ПриватБанку» – підвищення 
ефективності і продуктивності персоналу. У зв’язку 
з цим, в організації побудована система мотивації, 
ведеться точний і прозорий облік продуктивності 
кожного співробітника. Мотивація у ПАТ КБ 
«ПриватБанк» проявляється у вигляді матеріально-
го і нематеріального стимулювання. Згідно якого, 
матеріальне стимулювання – це компенсаційний 
пакет, який складається з постійної та змінної час-
тини і соціального пакету. Нематеріальне стиму-
лювання – це забезпечення мотиваційного клімату 
в колективі, організація робочого оточення і нема-
теріального стимулювання [11].  

Так, до матеріального стимулювання персона-
лу банку відноситься: 

1. Заробітна плата співробітників ПАТ КБ 
«ПриватБанк», яка складається із ставки і бонусів. 
У ПриватБанку використовується відрядно-премі-
альна система оплати праці. Працівникові понад 
основного заробітку за прямими відрядними розці-
нками нараховується і виплачується премія за ви-
конання і перевиконання встановлених конкретних 

Менеджмент персоналу 
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кількісних і якісних показників роботи. Для різних 
категорій працівників існує певна ставка, але ос- 
новний наголос банк робить на бонусну частину 
заробітної плати.  

Такою політикою нарахування заробітної пла-
ти ПриватБанк прагне, щоб персонал був зацікав-
лений в досягненні високих результатів роботи, так 
як успіх банку залежить від того як ефективно пра-
цюють працівники. Наприклад, касир отримує мі-
німальну ставку і відсоток за кількість обслугова-
них клієнтів і від кількості проданих банківських 
продуктів та послуг; оператор call-центру отримує 
певну погодинну ставку, а також відсоток від кіль-
кості результативних дзвінків (якщо це оператор 
відділу стягнення, то йому нараховується відсоток 
від стягнутої суми; якщо телемаркетинг, то це від-
соток від проданих банківських продуктів, який 
зараховується до бонусної частини зарплати). 

2. Преміювання. Процес преміювання співро-
бітників банку – це двохсторонній процес, направ-
лений на підвищення ефективності і результатив-
ності роботи як співробітника, так і банку в цілому. 
Він сприяє поліпшенню використання робочої си-
ли, підвищенню якості обслуговування клієнтів. 
При цьому забезпечена зацікавленість працівників 
у досягненні високої ефективності. Важлива умова 
застосування преміальної системи оплати праці 
полягає в тому, що премія виплачується лише в 
тому випадку, якщо працівник дійсно вплинув на 
досягнення цілей банку. 

В системі оплати праці премія поділена на ос-
новну і додаткову. Основна премія виплачується за 
досягнення результатів в основній діяльності. До-
даткова премія призначена для акцентування зу-
силь співробітників на просування конкретної про-
дукції чи послуг. Періодичність виплат основної 
премії прямо пов’язана зі строками отримання кін-
цевого результату діяльності співробітників банку: 

І група преміювання – 1 раз в рік; 
ІІ група преміювання – 1 раз в півріччя; 
ІІІ група преміювання – 1 раз в квартал; 
ІV-ХІV групи преміювання – 1 раз на місяць. 
Розмір основної премії співробітників ІІІ і ІV 

груп преміювання залежить від досягнення цілі, яка 
була поставлена керівником на звітній період, а 
також від ступеня досягнення мети підрозділу 
(табл. 1). 

Під час оцінки результатів, які були досягнуті 
співробітниками ІІІ і ІV груп преміювання, керів-
ник визначає ступінь досягнення за шкалою:  

а) норма – співробітник досягає мети у відпо-
відності з поставленими вимогами; 

б) вище норми – результати співробітника пе-
ревищують поставлену мету; 

в) видатний внесок – показники праці оціню-
ються як «вище норми» при цьому співробітник 
демонструє особливі досягнення, має вплив на під-
вищення результативності всього підрозділу, є 
«прикладом ефективності» для підрозділу.  

Таблиця 1 
Розмір основної премії співробітників ІІІ  

і ІV груп преміювання 

Група  
премію-
вання 

Розмір премії в % в залежності 
від результатів праці 

Норма Вище норми 
Видатний 
внесок 

Для ІІІ групи преміювання (квартальна премія)
ІІІ 10 – 18 % 19 – 23 % 24 – 26 %
Для ІV групи преміювання (щомісячна премія)
ІV 7 – 9 % 10 – 12 % 
 
Розташування співробітників підрозділу в за-

лежності від ступеня виконання показників ефек-
тивності повинно відповідати залежності, яка пред-
ставлена в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Розташування співробітників підрозділу  
в залежності від ступеня виконання  

показників ефективності 
Нижче 
норми 

Норма 
Вище  
норми 

Видатний 
внесок 

Для ІІІ групи преміювання 
10 % 55 % 30 % 5 %

Для ІV групи преміювання 
20 % 60% 20 % 
 
Премія не виплачується співробітникам банку, 

які показали в звітному періоді незадовільні ре-
зультати роботи нижче встановленого рівня, в пе-
ріод випробовувального строку, а також звільнен-
ня. В разі якщо співробітник звільнився з банку по 
переведенню або з поважної причини, не відпра-
цювавши звітній період, то премія йому виплачу-
ється за відпрацьований час. 

Перед формуванням преміальних відомостей 
керівник повинен обов’язково проінформувати 
співробітників про оцінку досягнутих ним резуль-
татів і розмірів встановленої премії. Також безпо-
середній керівник і підлеглий повинні обговорити 
заходи щодо подальшого розвитку співробітника, з 
метою підвищення його результативності. 

3. Надбавки, які встановлюються окремим 
співробітникам банку за: високі трудові успіхи; 
виконання унікальних обов’язків; ключові компе-
тенції; вислугу років; матеріальну відповідальність. 

4. Доплати, які встановлюються співробітни-
кам банку за: виконання обов’язків тимчасово від-
сутнього працівника; понаднормові роботи; поєд-
нання посад; наставництво; виконання обов’язків, 
які потребують великої відповідальності. 

5. Одноразові виплати, які можуть фінансува-
тися з різних джерел і встановлюватись окремим 
співробітникам банку за внесення раціональних 
пропозицій, значну економію коштів банку, успіш-
не завершення програми. 

Також, важливою частиною матеріального 
стимулювання є соціальний пакет, який надає під- 
приємство своїм працівникам. Соціальний пакет – 
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сукупність пільг, привілеїв, благ і заохочень, що 
надаються банком його співробітникам. Основна 
мета соціального пакету – створення для персоналу 
банку стимулюючих умов праці, з акцентом на за-
лучення і утримання співробітників. Ключовими 
співробітниками є співробітники, які забезпечують 
найбільшу результативність підрозділу, регулярно 
демонструють високі результати, визначають стан-
дарти роботи, володіють унікальними компетенці-
ями в особливо пріоритетних для банку сферах ді- 
яльності, мають великий потенціал до розвитку.  

Сьогодні ПриватБанк забезпечує для всіх спів-
робітників наступний стандартний соцпакет:  

– пільги на надання банком послуг (пільгове 
кредитування);  

– надання послуг корпоративного мобільного 
зв’язку;  

– консультаційні послуги (юридичні, психо-
логічні, фінансові);  

– організація корпоративних заходів;  
– забезпечення безпеки співробітників і чле-

нів їх сімей;  
– організація літнього відпочинку дітей спів-

робітників;  
– надання матеріальної допомоги;  
– новорічні подарунки дітям;  
– обов’язкове медичне страхування співро- 

бітників. 
Для найбільш результативних та перспектив-

них співробітників передбачені додаткові пільги.  
Окрім того, банком завжди планується розши-

рювати існуючий перелік пільг і привілеїв, врахо-
вуючи особливості кожного рангу посади співро- 
бітника, а також його результати та перспективи. 

Так, аналіз матеріальної складової мотивації 
персоналу в ПАТ КБ «Приватбанк» показує, що 
заробітна плата, яка складається із ставки і бонусів, 
є досить ефективною (як для працівника так і для 
банку). Банк справедливо оцінює внесок кожного 
співробітника в розвиток і досягнення цілей органі-
зації, а співробітники, само собою, прагнуть до до-
сягнення високих результатів, щоб у результаті 
отримати якомога більше бонусів.  

Але навіть в такій системі оплати праці існу-
ють недоліки, а саме: низька ставка і невисокий 
відсоток від виконаної роботи, який зараховується 
до бонусної частини заробітної плати. Окрім того, 
при розроблені соціального пакету не здійснюється 
диференціація його складових в залежності від зна-
чущості для кожної категорії працівників, що, у 
свою чергу, в повній мірі не сприяє підвищенню 
ефективності праці на робочих місцях. Так, оплата 
послуг мобільного зв’язку касирам підприємства 
відноситься до мотиваційного важелю, однак, на 
ефективність їх праці в кращому випадку – не 
впливає, а в гіршому – відволікає від роботи, змен-
шує ефективність роботи. 

Що ж стосується нематеріальної мотивації у 
ПриватБанку, то вона включає в себе створення 

мотиваційного клімату в колективі, умови роботи 
та нематеріальне стимулювання.  

Ефективність нематеріальної мотивації в ко- 
лективі залежить, насамперед, від керівника. Так, 
робочий клімат в колективі створюється керівни-
ками банку шляхом: 

– надання можливості професійного і 
кар’єрного зростання, ротації персоналу; 

– інформування співробітників про цілі, зав-
дання банку, про оцінку роботи співробітників (як 
позитивної, так і негативної); 

– надання можливості працівникові само- 
стійно приймати рішення в межах своїх повнова-
жень; 

– створення умов «занурення» в роботу; 
– забезпечення сприятливого психологічного 

клімату в колективі; 
– забезпечення відкритого заохочення спів-

робітника за досягнуті результати; 
– надання співробітнику можливості участі в 

процесі прийняття рішень; 
– надання можливості підтримки ініціатив-

них співробітників; 
– організація наставництва; 
– делегування відповідальності та повнова-

жень. 
З метою формування лояльності співробітни-

ків і зміцнення корпоративного духу в колективі 
банку використовується наступні складові немате-
ріального стимулювання: 

– присвоєння звання «Кращий ...»; 
– адресні запрошення на корпоративні захо-

ди; 
– публічна подяка, пам’ятний подарунок 

співробітнику або підрозділу від імені керівництва; 
– занесення запису про досягнення співробіт-

ника в його особисту справу; 
– почесні грамоти та дипломи; 
– конкурси, турніри, спартакіади; 
– привітання з Днем народження; 
– встановлення гнучкого графіку роботи [12]. 
Крім того, у ПриватБанку ознаки нематеріаль-

ної мотивації можна побачити у наступних діях 
керівника: 

– завжди з’ясовує думку колективу з важли-
вих виробничих питань, приймає колективні рі-
шення; 

– регулярно і своєчасно інформує членів ко-
лективу з важливих для них питань; 

– спілкується з підлеглими у формі прохань, 
побажань, рекомендацій, порад, заохочень за якісну 
та оперативну роботу, доброзичливо і ввічливо, при 
необхідності застосовуються накази; 

– стимулює сприятливий психологічний клі-
мат у колективі, відстоює інтереси підлеглих.  

Такі дії керівника, у свою чергу, характерні 
для демократичного стилю керівництва, але конт-
роль дуже строгий та детальний.  
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Окрім того, для мотивування персоналу банку 
використовується й метод «батога», а саме: накази, 
покарання, зауваження, догани, позбавлення різних 
пільг. 

Однак, аналіз діючою нематеріальної складо-
вої мотивації персоналу дозволив виявити деякі 
недоліки. Насамперед, керівництво банку не врахо-
вує те, що у різних працівників є різні цілі і бажан-
ня, а значить, їм необхідно надати різні можливості 
для роботи і професійного росту. Неможливо моти-
вувати всіх працівників банку загальними програ-
мами, а для того щоб підвищити мотивацію, необ-
хідно знайти індивідуальний підхід до кожного 
підлеглого. 

Також в ПАТ КБ «ПриватБанк» особливу ува-
гу необхідно приділити соціально-психологічним 
факторам. Наприклад, через тривалі і монотонні 
роботи на комп’ютері співробітники відчувають 
психологічний і фізичний дискомфорт. 

Таким чином, мотивація є дуже важливою 
складовою ефективної роботи ПриватБанку, тому 
керівництво, в першу чергу, мотивує персонал ста-
більною роботою в престижній компанії, намага-
ється забезпечити приємну робочу атмосферу, 
кар’єрний ріст та гідну заробітну плату. 

Однак, нажаль, в ПриватБанку є недоліки в 
функціонуванні системи мотивації (низький рівень 
оплати праці; брак просування по службі; відсут-
ність цікавої і творчої роботи; нерівномірна заван-
таженість протягом дня (місяця) і часта робота в 
режимі понаднормового часу; відсутність самореа-
лізації та самовдосконалення; зростаючий протек-
ціонізм при висуванні на роботу і підвищенні в по-
саді, в результаті чого до управління залучаються 
некваліфіковані кадри), через що існує плинність 
кадрів на низьких посадах і низька зацікавленість 
рядових співробітників в розвитку ПриватБанку, 
що помітно може вплинути на репутацію банку 
серед клієнтів.  

Саме тому, метою подальших досліджень ма-
ють бути пропозиції щодо подолання вищеназва-
них причини незадоволеності працею, що створить 
передумови для ефективної мотивації персоналу 
банківської установи. 
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Бойченко В.С. Особливості мотивації персоналу 

в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ «Приват-
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МЕХАНІЗМИ МОТИВАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ПРАЦІ В ВОЛОНТЕРСТВІ 

 
Актуальність проблеми. З розвитком волон-

терства постають принципово нові завдання з 
управління людськими ресурсами, а найбільш діє-
вим інструментом стає мотивація праці волонтерс-
тва. Проблема побудови механізмів мотивації та 
оцінки праці волонтерства в сьогодення є актуаль-
ною, оскільки залишається невирішеним питання 
підвищення його ефективності.  

Аналіз останніх публікацій. Різні аспекти 
мотивації та оцінки праці входять до кола наукових 
інтересів вітчизняних та зарубіжних вчених: О.С. 
Віханського, Є.П. Ільїна, Р.П. Колосової, А.М. Ко-
лота, О.В. Крушельницької, Г.Г. Мелік’яна, Н.В. 
Самоукіної, С.О. Шапіро [1-8] та ін. Однак, не див-
лячись на значну зацікавленість багатьох вчених 
цією проблемою, питання створення ефективних 
механізмів мотивації та оцінки праці волонтерства 
досі не вирішено через різноманіття галузевої спе-
цифіки та  недостатню комплексність досліджень. 

Метою статті є науково-методичне обґрунту-
вання механізмів мотивації та оцінки волонтерської 
праці на підставі системного та комплексного під-
ходів. 

Відповідно до поставленої мети сформульова-
но такі завдання: 

доопрацювати та диверсифікувати механізм 
мотивації та оцінки праці в волонтерстві; 

визначити чинники мотивації та оцінки праці в 
волонтерстві; 

визначити підґрунтя оптимізації очікуваної 
корисності праці в волонтерстві. 

Основна частина. Сучасна концепція ефек- 
тивного управління персоналом виходить з того, 
що людина складає основу будь-якого виробницт-
ва, його сутність та основне багатство. Від того, 
якою мірою задіяний людський потенціал, істотно 
залежить успіх складових інституту зайнятості, 
їхня здатність до трансформації та сталого розвит-
ку.  

В умовах сучасного ринку механізми мотива-
ції та оцінки праці персоналу мають фундамента-
льне значення для теорії та практики управління. 
Значна частка фахівців-теоретиків і практиків по-
в'язують їх з корисним ефектом, який одержує ро-
ботодавець в процесі трудової діяльності персона-
лу. Однак при оцінці праці не можна ігнорувати 
мотивацію особистості, її потреби. Це, на думку 
автора, не є вірним, тому що усвідомлено врахову-
ючи мотивацію своєї праці, людина оцінює її  
складність, цінність та результати.  

Виходячи з цього, оцінка праці в волонтерстві 
[9]: 

необхідна для прийняття адміністративних рі-
шень; 

допомагає визначати та інформувати волонте-
рів щодо результатів їхньої праці, значимості та 
ролі в волонтерстві; 

сприяє прагненню волонтерів до розвитку та 
навчання, формуючи стереотип бажаної для волон-
терства поведінки; 

дозволяє волонтерам адекватно оцінювати свої 
здібності, виявляти переваги та своєчасно коригу-
вати недоліки; 

підштовхує волонтерів до самовдосконалення 
та поширення світогляду. 

Таким чином, механізми мотивації та оцінки 
праці волонтерства є безперервним процесом ви-
значення взаємозв'язків соціально-психологічного 
стану волонтерів та економічних показників волон-
терства щодо відповідності наданого обсягу волон-
терських послуг завданням. 

Оцінка праці волонтерства, якщо вона здійс-
нюється у взаємозв'язку з різноманіттям мотивації 
праці волонтерів, дозволяє виявити ступінь задово-
леності останніх механізмами мотивації праці, ви-
значити найбільш значущі мотиви, які спонукають 
волонтерів до волонтерської діяльності, та підви-
щити через це ефективність волонтерства, а також 
дозволяє волонтерам об’єктивно розглядати свої 
професійні та особисті якості, ставити перед собою 
цілі й налаштовуватися на їх виконання, що приз-
водить до підвищення професійного рівня, а через 
те – самооцінки та задоволення від процесу волон-
терської діяльності. 

Принципову схему оцінки мотивації праці в 
волонтерстві представлено на рис. 1. 

Головним завданням волонтерства є орієнтація 
волонтерів на досягнення мети надання волонтер-
ських послуг. Волонтер ж здійснює волонтерську 
діяльність, виходячи з власної мотивації праці та 
ґрунтуючись на певних потребах. 

В волонтерстві як волонтери, так й волонтер-
ські організації задовольняють свої потреби. Пот-
реби волонтерських організацій полягають у на-
данні волонтерських послуг, в зниженні витрат на 
волонтерську діяльність, тощо, а до потреб волон-
терів в межах поточного дослідження автор відно-
сить самореалізацію та отримання задоволення від 
служіння суспільству, що безпосередньо пов'язано 
з такою категорією як корисність (табл. 1). 
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Рисунок 1. Принципова схема оцінки мотивації праці в волонтерстві 
 

Таблиця 1 
Чинники мотивації та оцінки праці в волонтерстві 

№ 
з/п 

Найменування чинника Сутність чинника 

1. Корисність праці в волонтерстві Здатність складових механізмів мотивації праці в волонтерстві за-
довольняти свої потреби 

2.  Рівновага складових механізму 
мотивації праці волонтерства 

Оптимальний перелік потреб, що максимізує корисність праці 
складових механізмів мотивації праці волонтерства при певному 
обмеженні їхнього потенціалу  

3. Потенціал складових механізму 
мотивації праці волонтерства 

Відбивається через обмеження витрат праці складових механізму 
мотивації праці волонтерства 

4. Цінність праці в волонтерстві Важливість, значущість, користь, корисність праці складових меха-
нізмів мотивації праці волонтерства 

5. Критерій цінності праці в воло-
нтерстві 

Ступінь корисності результату праці для складових механізму мо-
тивації праці волонтерства 

6. Функція корисності праці в во-
лонтерстві 

Визначає переваги праці для кожної складової механізму мотивації 
праці волонтерства 

7. Гранична норма заміщення пот-
реби 

Величина, що визначає кількість потреби, від якої складова механі-
зму мотивації праці волонтерства готова відмовитися за для збіль-
шення рівня задоволення іншою потребою на одиницю 
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Корисність праці складових механізмів моти-
вації праці волонтерства (волонтерської організації 
та волонтерів) – це їхня здатність задовольняти свої 
потреби [15]. Проблема вимірювання суб'єктивної 
корисності в тому, що кожна складова використо-
вує власні критерії оцінки корисності волонтерсь-
кої діяльності, що істотно відрізняються від загаль-
новизнаних. Та все ж суб'єктивна корисність праці 
в волонтерстві може вимірюватися або порівнюва-
тися на відміну від об'єктивної, яка цього не може.  

Рівновага складових механізму мотивації пра-
ці волонтерства – це оптимальний перелік потреб, 
що максимізує корисність волонтерства при пев-
ному обмеженні потенціалу складових. Така рівно-
вага передбачає: як тільки складова задовольняє 
визначений перелік потреб – для неї зникає стимул 
замінювати цей перелік на інший. 

Потенціал складових механізму мотивації 
праці волонтерства можна відбити через обмежен-
ня витрат праці: 

 
 І = РАА + РВВ + ... + РХХ, (1) 
 

де І – потенціал праці складових механізму моти-
вації праці волонтерства; 

А, В,... X – потреби складових механізму моти-
вації праці волонтерства; 

РА, Рв, ... Рх – витрати праці волонтерів на за-
доволення відповідних потреб складових механізму 
мотивації праці волонтерства. 

Загальна умова рівноваги складових механізму 
мотивації праці волонтерства означає, що складова 
розподіляє свій потенціал праці на всі потреби та-
ким чином, щоб зрівняти граничну корисність, яка 
витрачається на кожну потребу, що припадає на 
одиницю її потенціалу, тобто для всіх реально за-
доволених потреб А, В, С,... складових механізму 
мотивації праці волонтерства виконується: 

 
 МUА/РА = МUВ/РВ=МUс/Рс = ..., (2) 

а для всіх незадоволених потреб Y, Z, ... викону-
ються нерівності: 

 
 MUy/Py<X, MUz/Pz < А,... (3) 
 

де MUA, MUB, MUC, MUY, MUz – граничні кориснос-
ті потреб А, В, С, Y, Z складових механізму мотива-
ції праці волонтерства; 
РА, РВ, Рс, PY, Pz – витрати праці складових ме-

ханізму мотивації праці волонтерства на задово-
лення потреб А, В, С, Y, Z; 
А – деяка величина, що характеризує граничну 

корисність праці в волонтерстві. 
Корисність праці для складових механізмів 

мотивації праці волонтерства підвищується із зрос-
танням кількості потреб, які обслуговуються, з по-
силенням їхньої наполегливості, поширеності до 

кращої та повнішої їх задоволеності. Корисність 
праці є необхідною умовою для того, щоб дії не 
тільки волонтерської організації в цілому, а й праця 
кожного окремого волонтера надбали мінову вар-
тість (цінність). 

Цінність праці в волонтерстві – це важливість, 
значущість, користь, корисність праці складових 
механізмів мотивації праці. Зовні цінність праці в 
волонтерстві виступає як властивість засобів вина-
городи, заохочення, зростання соціального статусу 
волонтера, конкурентоздатності волонтерської ор-
ганізації або їхніх волонтерських дій. Проте значу-
щість та корисність притаманні їм не від природи, 
не через внутрішню структуру, а є суб'єктивними 
оцінками їхніх конкретних властивостей, які залу-
чені в сферу їхнього суспільного буття.  Вони ма-
ють до них інтерес або відчува.ть в них потребу. 
Система цінностей складових механізмів мотивації 
праці волонтерства відіграє роль їхніх повсякден-
них орієнтирів у предметній, соціальній та еконо-
мічній дійсності й позначень безлічі практичних 
відносин щодо навколишнього середовища.  

Цінність праці в волонтерстві – це характерис-
тика складових механізмів мотивації праці волон-
терства, що є визнанням їхньої значущості. В воло-
нтерстві розрізняють цінності праці матеріальні та 
духовні, а також цінність для волонтерства, корис-
ність, здатність праці в волонтерстві задовольняти 
потребу (споживчу вартість) та її цінність як пред-
мету обміну, а також кількісні співвідношення при 
її еквівалентному обміні (мінову вартість).  

 Цінність праці в волонтерстві – це значення, 
яке має множина конкретних дій для задоволення 
потреб складових механізмів мотивації праці воло-
нтерства. Категорія цінності праці в волонтерстві 
походить із взаємин між потребою складової та 
кількістю праці в волонтерстві, яка витрачається на 
її задоволення. Праця в волонтерстві для задово-
лення суспільних потреб, яка обмежена розміром 
потенціалу, що значно менше, ніж необхідні її ви-
трати для задоволення потреб складової, є її цінніс-
тю [10].  

Категорія «корисність» щодо праці в волон-
терстві визначає здатність праці служити задово-
ленню потреб складових механізмів мотивації пра-
ці волонтерства. При цьому ступінь задоволення 
потреб складових механізмів мотивації праці воло-
нтерства залежить від конкретної кількості еконо-
мічних та неекономічних благ внаслідок їхньої зда-
тності задовольняти потреби складових. Саме це й 
надає праці в волонтерстві значення цінності [10]. 

За теорією граничної корисності складова ме-
ханізму мотивації праці волонтерства, яка максимі-
зує корисність своєї праці, задовольняє власні пот-
реби таким чином, щоб їх граничні корисності в 
розрахунку на одиницю праці були рівні (еквімар-
жинальний принцип). За [11] перерозподіл потенці-
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алу праці складових механізмів мотивації праці 
волонтерства буде тривати, поки відношення гра-
ничної корисності праці в волонтерстві до ціни для 
кожної реально задоволеної потреби не стане одна-
ковим: 

 
 MUa/Ра = MUb/Pb = MUc/Pc.   (4) 
 
Відношення МUа/Ра показує приріст загальної 

корисності праці в волонтерстві в результаті збіль-
шення витрат праці на задоволення потреби А 
складових механізмів мотивації праці волонтерства 
на одиницю. Кожне відношення з рівності (2) мож-
на вважати граничною корисністю одиниці праці в 
волонтерстві.  

Нерівності (3) показують, що, якщо вже перша 
одиниця праці в волонтерстві, що витрачена на за-
доволення потреби Z, приносить складовій меха- 
нізму мотивації праці волонтерства недостатньо 
високу корисність, то складова взагалі відмовля-
ється від задоволення цієї потреби. 

Формула (2) показує, що в стані рівноваги (ма-
ксимум корисності праці в волонтерстві при зада-
них інтересах складових механізму мотивації праці 
волонтерства, витратах праці та потенціалі праці) 
корисність, отримана від останньої одиниці, витра-
ченої на задоволення будь-якої потреби, однаково 
незалежна від того, на яку потребу її витрачено, що 
відповідає другому закону Госсена. 

З формули (2) також випливає, що витрати 
праці в волонтерстві обернено пропорційно впли-
вають на кількість волонтерів у волонтерських про-
грамах складових механізму мотивації праці воло-
нтерства, які бажають задовольнити свої потреби. 
Дійсно, із збільшенням витрат праці в волонтерстві 
на задоволення потреби А зменшується перше від-
ношення рівності (2), щоб встановити втрачену 
рівність та максимізувати загальну корисність пра-
ці, волонтерській організації як складовій механіз-
му мотивації праці волонтерства необхідно змен-
шувати обсяг задоволеної потреби А. Отже, із збі-
льшенням витрат праці волонтерів на задоволення 
певної потреби в волонтерстві зменшується попит 
на неї. 

Трансформація формули (4) є рівнянням рів-
новаги корисності праці в волонтерстві з кардина-
лістських позицій. 

 
 МUа/МUв = Ра/Рв,  (5) 
 
Критерієм цінності праці, згідно з теорією 

граничної корисності, є ступінь корисності її ре-
зультату для складових механізму мотивації праці. 
Головна ідея такого підходу в волонтерстві полягає 
в тому, що розуміння вартості праці складових ме-
ханізмів мотивації праці волонтерства як витрат 
(праці, землі, капіталу) є неприйнятним, оскільки 

при цьому не враховується корисність праці волон-
терства. Згідно з цієї теорією вартість праці в во- 
лонтерстві визначається суб'єктивною реальною 
оцінкою граничної корисності праці в волонтерстві 
для задоволення певної потреби як результату во-
лонтерської діяльності, останній з яких задовольняє 
«граничну потребу», має граничну корисність праці 
в волонтерстві, яка визначає ринкову цінність праці 
в волонтерстві. 

Щодо глобальних методів формування ціннос-
тей праці в волонтерстві в складових механізмів 
мотивації праці волонтерства, то ті що існують, в 
основному, пов'язані з освітою або з внутрішньо-
національною або міжнародною пропагандою пев-
них понять цінності. Як правило, економічно сфо-
рмовані цінності праці в волонтерстві поширюють-
ся на якісно визначені цінності соціуму. 

Норми щодо дій складових механізмів моти-
вації праці волонтерства, які склалися в суспільст-
ві, відбивають його систему цінностей (тобто, па-
нуючих уявлень про те, що вважати добрим, пра-
вильним або бажаним).  

Цінності праці в волонтерстві – це абстрактні, 
загальні поняття, а норми механізмів мотивації 
праці волонтерства – це правила або керівні прин-
ципи поведінки складових механізмів у певних си-
туаціях волонтерської діяльності. Система ціннос-
тей суспільства впливає на зміст норм, які відби-
вають соціальні цінності праці в волонтерстві. Сис-
тему цінностей праці в механізмах мотивації в во-
лонтерстві можна визначити за нормами, що скла-
лися в суспільстві. 

Характеристики корисності праці в волонтер- 
стві відрізняються певною парадоксальністю: 

корисність праці волонтерства не має фізично-
го чи матеріального існування, оскільки корисність 
існує у свідомості волонтерів, як складової меха- 
нізму мотивації праці в волонтерстві; 

корисність праці в волонтерстві не завжди ко-
рисна;  

корисність праці в волонтерстві не завжди 
приємна; 

корисність праці в волонтерстві відрізняється 
від задоволення волонтерською діяльністю. Корис-
ність праці в волонтерстві – це очікуване задово-
лення волонтерською діяльністю, а задоволення 
працею – настала або реалізована корисність праці 
в волонтерстві. 

На множині альтернатив корисності праці 
складових механізму мотивації праці волонтерства 
можна визначити функцію корисності праці в во-
лонтерстві, за допомогою якої можна визначити 
переваги волонтерської діяльності для кожної 
складової механізму мотивації праці волонтерства.  

Загалом, функція корисності праці в волонтер-
стві є зручним допоміжним засобом, який надає 
можливість використання теорії оптимізації при 
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науково-методичному обґрунтуванні та розробці 
практичних рекомендацій щодо механізмів моти-
вації та оцінки праці в волонтерстві на підставі сис-
темного та комплексного підходів дослідження. 
Раніше [12] автор вже приймав участь в розгляді 
проблеми оптимізації мотиваційного та інновацій-
ного потенціалу персоналу діяльності підприємств 
туристичного типу як єдиного механізму, який до-
зволяє моделювання як на рівні принципових рі-
шень, так і моделей алгоритмічного типу.  

Без використання функції корисності праці в 
волонтерстві вирішення такого завдання з форма-
льно-логічної точки зору є скрутним. З іншого бо-
ку, не кожну перевагу потреби складових механіз-
му мотивації праці волонтерства можна уявити за 
допомогою функції корисності праці. Однак, не-
зважаючи на деяку обмеженість підходу, функція 
корисності праці в волонтерстві має стати невід'єм-
ною часткою сучасних економічних моделей. 

Формальне визначення функції корисності 
праці в волонтерстві наступне. Дано деяку множи-
ну Х альтернатив вибору поведінки складових ме-
ханізмів мотивації праці волонтерства, на якій ви-
значено відношення переваги ≥. Функція u: X → R 
є функцією корисності праці в волонтерстві, якщо 
виконано умову:  

 
 ≥ ↔ ( ) ≥ ( ), 6 

де   , 	 ∈ .              
В сьогодення в мікроекономіці панує ордина-

лістський підхід, зокрема, до моделювання пове- 
дінки та вибору дій персоналу. Відповідно до ньо-
го, кількісні значення функції корисності праці не 
мають значення, важливі лише співвідношення між 
ними. Якщо значення функції корисності праці для 
однієї з альтернатив вище, то ця альтернатива є 
кращою для складових механізмів мотивації праці. 
При цьому різниця значень або частка від їх розпо-
ділу не несе ніякої інформації. Саме цю ідею відби-
то в подальшому дослідженні. 

При кардиналістському підході кількісні зна-
чення, навпаки, мають істотне значення. Такий під-
хід автор запровадив при моделюванні поведінки 
складових механізмів мотивації праці волонтерства 
в умовах невизначеності прийняття волонтерських 
зобов'язань, де використано функцію корисності 
фон Неймана-Моргенштерна. Це дозволило визна-
чити одиниці корисності праці волонтерства, й са-
ме тому за допомогою різниці значень досягнуто 
економічного сенсу. 

Для уявлення переваг праці у вигляді функції 
корисності праці в волонтерстві необхідно, щоб 
сама перевага праці була раціональною, тобто від-
повідала аксіомам повноти й транзитивності. 

Достатність умови залежить від самої множи-
ни альтернатив Х та від властивостей уподобань. 
Якщо множина Х лічильна, а відносини переваги 

потреб складових механізмів мотивації праці воло-
нтерства відбиваються раціонально, то в волонтер-
стві існує функція корисності праці, яка відбиває ці 
переваги. 

Якщо множина Х є незліченною, то необхідно 
додатково вимагати безперервності уподобань. В 
цьому випадку теорема Дебре гарантує існування 
функції корисності праці в волонтерстві. Більш то-
го, функція корисності,  на якій доведено теорему 
Дебре, є безперервною [13, 14]. 

На переваги праці в волонтерстві можна на-
кладати додаткові умови, щоб отримати функції 
корисності праці з тими чи іншими властивостями. 
Так, можна вимагати її монотонності, локальності, 
насиченості та нерівності. 

Безперервність хоча й є достатньою умовою 
існування функції корисності праці в волонтерстві, 
що являє раціональну перевагу праці волонтерства, 
але вона не є необхідною. Так, наприклад, функція 
корисності праці ( ) = , ∈ 	(ціла частка 
числа) є перевагами праці в волонтерстві, які не є 
безперервними. Сама функція праці в волонтерстві 
при цьому також перервна. 

Властивості функції корисності праці в волон-
терстві: припустимо, задана функція : → , що 
суворо зростає, та : →  – функція корисності 
праці в волонтерстві. Тоді композиція функцій ° ( ) також є функцією корисності праці в волон-
терстві, яка являє те ж саме відношення переваги ≥. 
Зазначимо, що g не має бути безперервною. 

Гранична норма заміщення потреби (гранична 
норма заміщення в мікроекономіці) ‒ це величина, 
що визначає кількість потреби, від якої складова 
механізму мотивації праці в волонтерстві готова 
відмовитися заради збільшення рівня задоволення 
іншою потребою на одиницю. При цьому відбува-
ється заміщення однієї потреби іншою, а інтенсив-
ність заміщення показує гранична норма заміщен-
ня. Граничну норму заміщення позначають через 
MRS (від англ. marginal rate of substitution) та обчи-
слюють за формулою: 

 = −(∆ /∆ ),   (7) 
де  – кількість праці складової механізму мотива-
ції праці в волонтерстві для задоволення однієї по-
треби; 

 - кількість праці складової механізму мотива-
ції праці в волонтерстві для задоволення іншої пот-
реби;  

відповідно	∆  та ∆ 	- заміна відповідних потреб.  
Також гранична норма заміщення може бути 

визначена (при кількісному кардиналістському під-
ході до теорії корисності праці в волонтерстві) че-
рез відношення граничних корисностей результатів 
праці  та : 

 = .  (8) 
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Якщо спиратися на поняття кривої байдужості 
(лінія, що показує всі комбінації задоволення двох 
потреб, у виборі між якими складова механізму 
мотивації праці в волонтерстві байдужа, тобто, всі 
ці комбінації приносять їй корисність однакового 
рівня), то граничну норму заміщення можна роз- 
глядати як нахил кривої байдужості. Тобто, для 
збереження досягнутого рівня корисності складова 
механізму мотивації праці в волонтерстві може  
відмовитися від задоволення якоїсь однієї потреби, 
для отримання тієї ж кількості загальної корисності 
праці в волонтерстві шляхом задоволення якоїсь 
частки іншої потреби.  

Висновки. Увага до чинників мотивації та 
оцінка праці в волонтерстві та окремих їхніх осо-
бистостей, якщо їх покладено в основу створення 
ефективних механізмів мотивації праці в волонтер-
стві, сприятимуть зростанню результативності ви-
користання людського потенціалу суспільства, ви-
явленню резервів його розвитку та підвищенню 
ефективності управління волонтерством в цілому. 
Одним з важливих висновків теорії очікуваної ко-
рисності у запровадженні до праці в волонтерстві є 
те, що раціональна складова механізму мотивації 
праці в волонтерстві має максимізувати очікувану 
корисність праці. 

Напрями подальших досліджень. У подаль-
шому дослідженні автор має намір поширити кіль-
кість складових механізмів мотивації праці в воло-
нтерстві, що відбиває специфіку волонтерства. 
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Деловая активность характеризует эффектив-

ность деятельности предприятия и в финансовом 
аспекте проявляется, прежде всего, в скорости обо-
рота его средств. Оценка деловой активности за-
ключается в исследовании уровней и динамики 
разнообразных показателей оборачиваемости. Дан-
ные показатели имеют большое значение для оцен-
ки финансового состояния предприятия, поскольку 
скорость оборота средств, то есть скорость пре-
вращения их в денежную форму, оказывает непо-
средственное влияние на его платежеспособность, 
ликвидность, финансовую устойчивость. Кроме 
того, увеличение скорости оборота средств отража-
ется на повышении производственного потенциала 
предприятия, что в целом влияет на эффективность 
всего производства. 

Ускорение оборачиваемости капитала свиде-
тельствует о более интенсивном его использовании 
и о росте деловой активности предприятия. Замед-
ление же оборачиваемости капитала является при-
знаком спада его деловой активности. 

Скорость оборачиваемости капитала характе-
ризуется следующими показателями, к которым 
относятся:  

1. Коэффициент оборачиваемости. Коэффици-
ент оборачиваемости исчисляется путем нахожде-
ния отношения реализованной продукции к сред-
нему остатку оборотных (текущих) активов в це-
лом к отдельным их элементам; 

2. Продолжительность оборота. Продолжи-
тельность оборота есть отношение периода обора-
чиваемости к коэффициенту оборачиваемости [1, 
c. 244]. 

Показатель оборачиваемости активов означает 
эффективность использования всех имеющихся 
оборотных средств предприятия независимо от ис-
точников их привлечения, то есть показывают, 
сколько денежных единиц реализованной продук-
ции приносит каждая стоимостная единица теку-
щих активов. 

В результате ускорения оборота высвобожда-
ются вещественные элементы оборотных средств, 
меньше требуется запасов сырья, материалов,  топ-
лива, заделов незавершенного производства и, сле-
довательно, экономятся и денежные ресурсы, ранее 
вложенные в эти запасы. Высвобожденные денеж-
ные средства откладываются  на расчетном счете 
предприятия,  в результате чего улучшается его фи-
нансовое состояние, укрепляется платежеспособ-
ность. 

Проведём оценку деловой активности с помо-
щью общих и частных показателей оборачиваемо-
сти текущих активов предприятия (табл. 1). 

Судя по результатам расчетов, в 2012 году 
наблюдалось увеличение оборачиваемости теку-
щих активов, но в 2013 году она снизилась, что го-
ворит о снижении экономического и, в частности, 
финансового потенциала предприятия. 

 
 

Таблица 1 
Оборачиваемость текущих активов ООО «Звезда» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Отклонение 
в 2012 г. 
к 2011 г. 

Отклонение 
в2013 г. 
к 2012 г. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 2,98 3,36 2,85 0,38 -0,51 
Продолжительность оборота текущих активов, дней 122 108 128 -14 20 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности        23,8 18,6 3,9 -5,2 -14,7 
Продолжительность оборота   дебиторской задолженности, 
дней 

15 19 93 4 74 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 5,1 7,5 20,1 2,4 12,6 
Продолжительность оборота производственных запасов, дней 72 48 18 -24 -30 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 2,0 5,0 2,8 3,0 -2,2 
Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 
дней 

179 72 131 -107 59 
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Снижение оборачиваемости наблюдается, в 
том числе, и по дебиторской и кредиторской за-
долженностям. Данный факт объясняется их значи-
тельным ростом. 

На основании вышепроведенного анализа  
рассчитаны показатели, характеризующие основ-
ные этапы обращения денежных средств в процессе 
деятельности предприятия (табл. 2). Данными по-
казателями являются: 

1. Продолжительность операционного цикла. 
Операционный цикл представляет собой период, в 
течение которого финансовые ресурсы находятся в 
запасах и дебиторской задолженности. 

2. Продолжительность финансового цикла. 
Финансовый цикл или цикл обращения денежной 
наличности, представляет собой время, в течение 
которого денежные средства отвлечены из оборота, 
то есть финансовый цикл меньше операционного 
цикла на период обращения кредиторской задол-
женности. Сокращение операционного и финансо-
вого циклов в динамике рассматривается как поло-
жительная тенденция [2, c. 278]. 

Таблица 2 
Основные этапы обращения денежных средств 

ООО «Звезда» 

Показатель 
Дни Отклонение 

в 2012 г. 
к 2011 г. 

Отклоне-
ние 

в2013 г. 
к 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Продолжитель-
ность операцион-
ного цикла 

87 67 111 -20 44 

Продолжитель-
ность финансово-
го цикла 

-95 -5 -20 90 -15 

 
Увеличение операционного и финансового 

циклов в динамике рассматривается как отрица-
тельная тенденция. Если в 2012 году продолжи-
тельность операционного и финансового циклов 
снизилась, то в 2013 году она значительно увели-
чилась. 

Для оценки эффективности хозяйственной де-
ятельности предприятия также используются пока-
затели рентабельности. Показатели рентабельности 
– это важнейшие характеристики фактической сре-
ды формирования прибыли и дохода предприятий. 
По этой причине они являются обязательными 
элементами сравнительного анализа и оценки фи-
нансового состояния предприятия [2, c. 189].  

Рентабельность  отражает  степень  прибыль-
ности  осуществляемых  предприятием  видов дея-
тельности. Анализ рентабельности заключается в  
исследовании уровней и динамики разнообразных 
показателей прибыльности (убыточности), которые 
являются относительными показателями финансо-
вых результатов деятельности предприятия. 

Анализ показателей рентабельности имеет 
важное практическое значение, так как он позволя-
ет оценить эффективность деятельности и эффек-
тивность использования вложенного в нее капита-

ла, выбрать рациональную инвестиционную поли-
тику, определить степень ликвидности предприя-
тия. 

Оценивая рентабельность в пространственно-
временном аспекте, следует принимать во внима-
ние три ключевые особенности: 

1. Временной аспект, когда предприятие дела-
ет переход на новые перспективные технологии и 
виды продукции. 

2. Проблему риска, когда предприятие учиты-
вает все положительные и отрицательные факторы 
осуществляемых видов деятельности. 

3. Проблему оценки, когда предприятие оце-
нивает динамику изменения прибыли за ряд отчет-
ных периодов времени. 

Основные показатели рентабельности можно 
объединить в следующие группы: 

1. Рентабельность продукции. Рентабельность 
продукции – это отношение прибыли от продаж к 
полной себестоимости продукции. 

2. Рентабельность продаж. Рентабельность 
продаж – это отношение прибыли от продаж к вы-
ручке от реализации продукции. 

3. Рентабельность совокупных активов. Рента-
бельность совокупных активов – это отношение 
чистой прибыли к средней стоимости совокупных 
активов. 

4. Рентабельность текущих активов. Рента-
бельность текущих активов – это отношение чи-
стой прибыли к средней стоимости текущих акти-
вов. 

5. Рентабельность собственного капитала. Рен-
табельность собственного капитала – это отноше-
ние чистой прибыли к средней стоимости соб-
ственного капитала. 

Показатели, характеризующие финансовый ре-
зультат  и рентабельность (убыточность) деятель-
ности предприятия, представлены в табл. 3, 4. 

 
Таблица 3 

Финансовый результат деятельности  
ООО «Звезда», тыс. руб. 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. 

на ко-
нец 

2011 г. 

на ко-
нец 

2012 г. 

на ко-
нец 

2013 г.
Выручка от реализации продукции 1745,1 4750,0 14071,0
Полная себестоимость реализованной 
продукции 1684,5 4838,0 14260,0 

Прибыль от продаж 60,6 -88,0 -189,0
Чистая прибыль -271,3 -534,0 30,0

 
В результате проведения анализа рентабельно-

сти (убыточности) выявлена следующая динамика 
показателей: ухудшился финансовый результат от 
основных видов деятельности, но предприятие в 
2012 году по сравнению с двумя предыдущими го-
дами исследуемого периода прибыли улучшило 
конечный финансовый результат. Следовательно, 
эффективность основной деятельности резко сни-
зилась, а эффективность использования совокуп-
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ных, текущих активов и совокупного капитала воз-
росла. Предприятие стало лучше использовать 
имеющееся у нее имущество, но осуществляемая 
им сбытовая политика явно нуждается в новых так-
тических действиях в сфере маркетинга. В этой 
связи авторами предложены следующие пути 
улучшения показателей деловой активности и рен-
табельности деятельности предприятия: 

 
Таблица 4 

Рентабельность (убыточность) деятельности 
ООО «Звезда», % 

Показатель 

Проценты 

на ко-
нец 

2011 г. 

на ко-
нец 

2012 г. 

на ко-
нец 

2013 г. 
Рентабельность (убыточность) 
продукции 3,6 -1,8 -1,3 

Рентабельность (убыточность) 
продаж 3,5 -1,9 -1,3 

Рентабельность (убыточность) 
совокупных активов -35,7 -42,9 0,7 

Рентабельность (убыточность) 
текущих активов -46,4 -53,5 1,0 

Рентабельность (убыточность) 
собственного капитала -96,3 -98,1 75,0 

 
1. Ускорение оборачиваемости капитала. С 

помощью табл. 5 рассмотрим ряд показателей, 
формирующих финансовый результат, и наглядно 
проследим,  насколько эффективным будет данное 
мероприятие. За исходный возьмем 2013 год.  

 
Таблица 5 

Прогноз улучшения финан 
сового состояния ООО «Звезда» 

Показатель 2013 г. Прогноз 
на 2014 г. 

Отклонение 
от прогноза

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 14071,0 21100,0 7029,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 30,0 1275,0 1245,0
Собственный капитал, тыс. 
руб. 40,0 1285,0 1245,0 

Рентабельность собственно-
го капитала, % 75,0 99,2 24,2 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,006 0,2 0,194 

Продолжительность       
операционного цикла, дней 111 43 68 

Продолжительность финан-
сового цикла, дней -20 -45 -25 

 
По данным табл. 5 видно, что увеличение вы-

ручки от реализации продукции и ликвидация зай-
мов за счет дебиторской задолженности значитель-
но уменьшают операционный цикл, но этого недо-
статочно для уменьшения финансового цикла, так 
как кредиторская задолженность остается все равно 
высокой и оборачиваемость кредиторской задол-
женности в днях продолжительнее, чем операцион-
ный цикл. Для того, чтобы уменьшить финансовый 
цикл, нужно уменьшить кредиторскую задолжен-
ность в 2,2 раза. Тогда оборачиваемость кредитор-
ской задолженности сократится до 43 дней. 

Ускорение оборачиваемости капитала следует 
осуществлять в несколько этапов: 

1) анализ оборотных активов предприятия в 
предшествующем периоде. Основной целью этого 
анализа является определение уровня обеспеченно-
сти предприятия оборотными активами и выявле-
ние резервов повышения эффективности их функ-
ционирования. Данный этап включает в себя сле-
дующие стадии: 

а) анализ динамики общего объема оборотных 
активов, используемых предприятием, темпы из-
менения их средней стоимости в сопоставлении с 
темпами изменения объема реализации продукции 
и средней суммы всех активов, динамика удельного 
веса оборотных активов в общей сумме активов 
предприятия; 

б) анализ динамики состава оборотных акти-
вов предприятия в разрезе основных их видов (за-
пасов сырья, материалов и полуфабрикатов, гото-
вой продукции, текущей дебиторской задолженно-
сти) остатков денежных активов и их эквивален-
тов); 

в) анализ оборачиваемости отдельных видов 
оборотных активов и общей их суммы. В процессе 
анализа устанавливается общая продолжительность 
и структура операционного, производственного и 
финансового циклов предприятия, исследуются 
основные факторы, определяющие продолжитель-
ность этих циклов; 

г) анализ рентабельности оборотных активов, 
исследование факторов, оказывающих влияние на 
ее значение; 

д) анализ состава основных источников фи-
нансирования оборотных активов (динамики их 
суммы и удельного веса в общем объеме финансо-
вых средств, инвестированных в эти активы). 

Результаты проведенного анализа позволяют 
определить общий уровень эффективности управ-
ления оборотными активами на предприятии и вы-
явить основные направления его повышения в 
предстоящем периоде; 

2) выбор политики формирования оборотных 
активов предприятия. Теория финансового ме-
неджмента рассматривает три принципиальных 
подхода к политике формирования оборотных ак-
тивов предприятия: консервативный, умеренный и 
агрессивный. 

Консервативный подход к формированию 
оборотных активов означает не только полное удо-
влетворение текущей потребности во всех их ви-
дах, обеспечивающей нормальный ход опера-
ционной деятельности, но и создание требующихся 
размеров их резервов на случай непредвиденных 
сложностей в обеспечении предприятия сырьем и 
материалами, ухудшения внутренних условий про-
изводства продукции, задержки инкассации деби-
торской задолженности, активизации спроса поку-
пателей. Такой подход гарантирует минимизацию 
коммерческих и финансовых рисков, но отрица-
тельно сказывается на эффективности использова-
ния оборотных активов. 
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Умеренный подход к формированию оборот-
ных активов направлен на обеспечение полного 
удовлетворения текущей потребности во всех их 
видах и создание нормальных их страховых разме-
ров на случай наиболее типичных сбоев в ходе 
операционной деятельности предприятия. При та-
ком подходе обеспечивается среднее для реальных 
хозяйственных условий соотношение между уров-
нем риска и уровнем эффективности использования 
оборотных активов. 

Агрессивный подход к формированию обо-
ротных активов заключается в минимизации всех 
форм страховых резервов по отдельным видам этих 
активов. При отсутствии сбоев в ходе операцион-
ной деятельности он обеспечивает наиболее высо-
кий уровень эффективности их использования;  

3) оптимизация объема оборотных активов. 
Оптимизация должна исходить из избранного типа 
политики формирования оборотных активов и 
обеспечивать заданный уровень соотношения эф-
фективности их использования и возможного риска 
от их применения в хозяйственной деятельности; 

4) оптимизация соотношения постоянной и 
переменной частей оборотных активов. Потреб-
ность в отдельных видах оборотных активов и их 
сумма в целом существенно колеблется в зависи-
мости от сезонных и других особенностей осу-
ществления операционной деятельности. Поэтому 
в процессе управления оборотными активами сле-
дует определять их сезонную или иную цикличе-
скую составляющую, которая представляет собой 
разницу между максимальной и минимальной по-
требностью в их размере на протяжении года; 

5) обеспечение необходимой ликвидности 
оборотных активов. Хотя все виды оборотных ак-
тивов в той или иной степени являются ликвидны-
ми (кроме безнадежной дебиторской задолженно-
сти), общий уровень их срочной ликвидности дол-
жен обеспечивать необходимый уровень платеже-
способности предприятия по текущим (особенно 
неотложным) финансовым обязательствам. В этих 
целях с учетом объема и графика предстоящего 
платежного оборота должна быть определена доля 
оборотных активов в форме денежных средств, вы-
соколиквидных и среднеликвидных активов; 

6) обеспечение необходимой рентабельности 
оборотных активов. Как и любой вид активов, обо-
ротные активы должны генерировать определен-
ную часть прибыли при их использовании в опера-
ционной деятельности предприятия. Поэтому со-
ставной частью управления оборотными активами 
является обеспечение своевременного использова-
ния временно свободного остатка денежных акти-
вов для формирования эффективного портфеля 
краткосрочных финансовых инвестиций, выступа-
ющих в форме их эквивалентов; 

7) выбор форм и источников финансирования 
оборотных активов. Этот этап управления оборот-
ными активами обеспечивает выбор политики их 
финансирования на предприятии и оптимизацию 
структуры его источников. В процессе управления 

оборотными активами на предприятии разрабаты-
ваются отдельные финансовые нормативы, которые 
используются для контроля эффективности их 
формирования и функционирования. 

 2. Повышение прибыльности производства за 
счет полного использования производственной 
мощности. Совершенствование материально-техни-
ческого снабжения и использования материальных 
ресурсов находит отражение в уменьшении норм 
расхода сырья и материалов, снижении их себесто-
имости за счет уменьшения заготовительно-
складских расходов. Транспортные расходы со-
кращаются в результате уменьшения затрат на до-
ставку сырья и материалов от поставщика до скла-
дов предприятия, от заводских складов до мест по-
требления, уменьшения расходов на транспорти-
ровку готовой продукции. 

В значительной мере размеры получаемой 
прибыли зависят от того, насколько рационально и 
экономно расходуются материальные ресурсы в 
производстве. Уменьшение величины совокупных 
материальных затрат на единицу продукции обес-
печивает снижение её себестоимости, в которой 
доля материальных затрат весьма значительна. Со-
кращение материальных затрат увеличивает при-
быль или минимизирует убытки. Одним из направ-
лений, которое способствует снижению материаль-
ных затрат, является внедрение эффективных заме-
нителей сырья, материалов и топлива с тем, чтобы 
экономить дефицитные ресурсы и снизить себесто-
имость выпускаемой продукции без ущерба её ка-
чества. 

Резервами увеличения прибыли предприятия 
являются: 

1) обновление основных фондов; 
2) внедрение в производство достижений 

НТП; 
3) ликвидация целодневных простоев и часов 

внутрисменного простоя; 
4) сокращение потерь от брака, порчи матери-

алов и продукции; 
5) устранение непроизводительных расходов и 

потерь в составе управленческих затрат. 
Предложенные мероприятия будут способ-

ствовать улучшению финансового состояния пред-
приятия и позволят ему повысить платежеспособ-
ность и ликвидность, финансовую устойчивость, 
деловую активность, рентабельность и, следова-
тельно, эффективные результаты деятельности. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІТТСБУРГА, ЛІВЕРПУЛЯ  

ТА МАНЧЕСТЕРА ЯК СТАРОПРОМИСЛОВИХ МІСТ 
 

Історія Піттсбурга другої половини ХХ ст. 
стала класичним прикладом успішної взаємодії 
держави, бізнесу, некомерційних організацій та 
місцевого співтовариства в справі відродження міс-
та: як у реструктуризації економічної бази, так і у 
вирішенні соціальних проблем. Ще однією важли-
вою особливістю піттсбурзького випадку стало те, 
що перші спроби реструктурувати економіку регіо-
ну були вжиті задовго до початку кризи промисло-
вості. 

Причини і ознаки урбаністичної кризи в 
Піттсбурзі. Піттсбург - другий за величиною місто 
штату Пенсільванія, США. Побудований на злитті 
річок Аллегейні, Огайо і Мононгахеле. Піттсбург, 
чисельність населення якого в 2009 р. склала 311,6 
тис. осіб, є центром Піттсбурзького метрополітен-
ського ареалу з населенням 2,25 млн. осіб. 

У ході промислової революції, як і більшість 
міст США, Піттсбург був центром обробної проми-
словості - він історично відомий як один з найбі-
льших центрів сталеливарної промисловості в 
Америці. Проте сьогодні це вже зовсім інше місто, 
економіка якого базується в першу чергу на освіту, 
охорону здоров’я, медицині, високих технологіях і 
туризмі. За другу половину ХХ ст. місто пережило 
радикальну трансформацію, «який, можливо, не 
зазнало жодне американське місто» [2; 3]. 

Історія Піттсбурзької сталеливарної промис-
ловості почалася в першій половині XIX в. У ході 
англо-американської війни 1812-1814 рр.. США 
перекрили постачання англійських товарів у краї-
ну, що стало стимулом до розвитку власної проми-
словості.  

У першій половині XIX ст. Піттсбург грав 
роль торгового центру. Першими галузями еконо-
міки тут були суднобудування і торгівля з Євро-
пою. Надалі наявність дешевих джерел енергії, ву-
гілля та нафти зумовило процвітання міста в якості 
«ливарного цеху» нації. У цей період було розпоча-
то виробництво скла в регіоні, заснований перший 
в місті банк, запущені різні парові машини (перший 
на заході від Аллеганських гір паровий борошно-
мельний завод, пароплави та ін..), активно розвива-
лася транспортна система (будівництво каналів, 
мостів, тунелів, залізниць доріг). Вже в 1840-і р.  
Піттсбург став одним з найбільших міст на захід 
від гір Аллегейні, більш ніж подвоївши чисельність 

населення і нараховуючи понад 46 тис. людей до 
1850 р. 

Основним стимулом для розвитку металургії в 
цей період послужили потреби забезпечення 
збройних сил під час Громадянської війни 1861-
1865 рр. і триваючого будівництва мережі заліз-
ниць. У 1869 р. почалася історія компанії WABCO 
(Westinghouse Air Brake Company), найвідоміше 
винахід якої - пневматичне гальмо для залізнично-
го складу, а також всесвітньо відомої сьогодні ком-
панії «Хайнц» (Heinz), засновник якої, Генрі Джон 
Хайнц, став першим упаковувати продукти харчу-
вання в гігієнічну упаковку. У цей період Піттсбург 
активно розростався, включаючи навколишні посе-
лення (території до Уілкінсбурга на сході приєдна-
лися в 1868 р., поселення на південь від річки  
Мононгахеле – в 1872 р.). Чисельність населення 
міста зросла бурхлвими темпами, склавши в 1870 р. 
86 тис. чоловік, в 1880 р. – 156 тис. осіб [8]. 

Одночасно стала активно розвиватися банків-
ська система, так як великим промисловим компа-
ніям потрібні інвестиції для розвитку бізнесу. Міс-
то стало концентрацією головних офісів безлічі 
великих промислових компаній, що спричинило за 
собою розвиток сфери бізнес-послуг. 

До 1911 Піттсбург став восьмим містом в 
США за чисельністю населення. Населення міста 
досягло понад півмільйона людей, багато з яких 
були іммігрантами з Європи. Вже тоді, в перші де-
сятиліття ХХ ст. Більш забезпечене населення ста-
ло переселятися далі від димних виробництв, роз-
ташовані в кількох милях на схід від центру міста. 
Однак сукупна чисельність населення Піттсбурга в 
цілому зростала швидкими темпами, а всі пересу-
вання здійснювалися в межах міста. Приплив насе-
лення був викликаний, зокрема, приїздом іммігран-
тів у пошуках робочих місць у промисловості. Крім 
того, 1916-1930 роки характеризувалися максима-
льним припливом афро-американського населення. 
У 1930 р. чисельність населення Піттсбурга склала 
майже 670 тис. осіб, що більш ніж в два рази біль-
ше чисельності 1900 і більш ніж в 4 рази більше 
чисельності 1880 р. 

У часи Другої світової війни в місті виробля-
лося 95 млн. т сталі. До цього часу забруднення 
повітря від спалюваного вугілля і сталевої промис-
ловості призвело до утворення такого смогу, що 
ліхтарі на вулицях горіли 24 години на добу. Еко-
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логічна ситуація і пов'язаний з нею негативний 
імідж міста привели до кількох суттєвих проблем. 

Учені й економісти вважали, що забороняти 
великі компанії, які представляли собою сукупність 
інтегрованих окремих підприємств, не треба, оскі-
льки це завдає шкоди виробництву, а самі трести 
являють собою природний результат конкуренції. 
Таким чином, антитрестівська політика стала ін-
струментом вирішення протиріч між стрімко наро-
стаючою владою великих корпорацій і владою 
держави [4]. 

По-перше, вже в 1940-х роках темп зростання 
населення Піттсбурга знизився практично до нуля, 
а з середини століття чисельність населення почала 
показувати негативну динаміку. 

По-друге, великі компанії стали зазнавати тру-
днощів у залученні персоналу для роботи в місті, в 
результаті чого деякі з них переміщували свої шта-
би в більш сприятливі регіони, зокрема, в Нью-
Йорк, послаблюючи економічну базу Піттсбурга. 

У 1960-ті роки індустріальна база міста все ще 
продовжувала розвиватися, але з 1970-х і 1980-х 
років почався занепад сталеливарної промисловості 
в регіоні. Зіграли роль як нафтові кризи 1970-х ро-
ків, так і зростаюча конкуренція з боку закордон-
них виробників сталі, в результаті чого почав пада-
ти попит на продукцію американських сталеливар-
них компаній. Багато підприємств галузі були за-
крити, а працівники заводів звільнені. Всього за 
шість років, з 1980 по 1986 р., в Піттсбурзькому 
регіоні на 42,6% скоротилося число виробничих 
робочих місць, зокрема, в сталеливарній промисло-
вості – на 50% [9; 10]. 

Занепад промислової бази міста супроводжу-
вався загальною тенденцією переселення амери-
канського населення з північних штатів (до яких 
належить Пенсільванія) в південні і західні в 1970-
1980-ті р. У результаті значну частину населення 
втратили в цей час Піттсбург, Клівленд і Детройт. 
Ще раніше, в 1970-ті роки, Південь став магнітом 
для капіталу, зокрема, за рахунок різкого зростання 
цін на нафту, видобуток якої в США зосереджена в 
південних районах. 

В результаті почався ще в середині ХХ ст. від-
тік населення і інвестицій, пов'язаний з екологіч-
ними проблемами міста, лише посилився в 1970-
1980-х роках. У Піттсбурзі скоротилася податкова 
база, загострилася соціальна ситуація, з'явилося 
безліч занедбаних промислових майданчиків. У той 
же час відхід торгових та офісних фірм з Піттсбур-
га проходив менш інтенсивно, ніж у багатьох ін-
ших містах США. По-перше, навколо міста не було 
збудовано окружний автодороги, що знижувало 
привабливість передмість з точки зору транспорт-
ної доступності. По-друге, під тиском Аллеганської 
конференції керівники компаній воліли залишати 
штаб-квартири в центральній частині агломерації. 

«Ренесанс-1» (1946-1970 рр.). В історії місь-
кого відродження Піттсбурга можна виділити декі-

лька етапів, перший з них почався відразу після 
Другої світової війни і став відомий як «Ренесанс». 
Важливо розуміти, що «Ренесанс» – це не конкрет-
на програма, а історичний етап (названий, очевид-
но, за аналогією з епохою Ренесансу), протягом 
якого проводився цілий ряд програм і проектів мі-
ського відновлення. Концептуально всі ці програми 
і проекти об'єднувала ідея приватно-муніципаль-
ного партнерства: основними ініціаторами стали 
міські лідери в особі мера Піттсбурга Девіда Лоу-
ренса (обраного вперше в 1945 р. і пробув на цій 
посаді три терміни поспіль – до 1959 р.) і Річарда 
Меллона, глави Банку Меллона, а також Аллеган-
ського конференція місцевого розвитку (ACCD) 
[4]. 

Згодом цей етап стали називати «Ренесанс-1», 
щоб відрізнити від одного з наступних етапів – 
«Ренесансу-2». Основними проблемами, які були 
покликані вирішити програми даного етапу, стали: 

• погіршується стан навколишнього середови-
ща; 

• невідповідність інфраструктури потребам ро-
звитку; 

• занепад центральної частини міста. 
Політика щодо поліпшення екологічної ситуа-

ції мала на увазі, зокрема, контроль за вмістом шкі-
дливих речовин в атмосфері і будівництві каналіза-
ційних очисних споруд, які обслуговують весь Ал-
леганський округ. З жовтня 1946 набув чинності 
міський закон про посилення контролю за вмістом 
шкідливих речовин в атмосфері, який був відкла-
дений у 1941 р. на час Другої світової війни, він 
поширювався на підприємства промисловості, залі-
зничного транспорту та комерції. Виконання зако-
ну контролювалося особисто мером міста Лоурен-
сом. Також у той час подібні заходи здійснювалися 
на рівні округу і штату, і вони доповнювали дію 
міських актів. Так, в 1947 р. Сенат штату прийняв 
програму з контролю за шкідливими викидами в 
атмосферу у відношенні залізниць, і в тому ж році 
Пенсільванська залізниця  оголосила про програму 
повного переходу на дизельні двигуни, що стало 
одним з головних успіхів відповідних мер. 

Заходи екологічної політики були широко 
схвалені населенням. Проте заходи з реконструкції 
центру Піттсбурга надали набагато більш супереч-
ливе вплив на міське середовище. 

Започаткований в 1946 р., «Ренесанс-1» став 
механізмом реалізації вищезгаданої федеральної 
програми «Реконструкція міст» (Urban Renewal) 
1949-1973 рр. Метою заходів стало поліпшення 
вигляду центральної частини міста для залучення й 
утримання штаб-квартир великих компаній. Однак 
при здійсненні програми місцевих жителів насиль-
ницькі переселяли в інші райони, не рахуючись з їх 
невдоволенням. Існували навіть спеціальні об'єд-
нання місцевих жителів, які за підтримки Фонду 
історії та архітектурних пам'яток Піттсбурга нама-
галися боротися з планами по руйнуванню кварта-
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лів. Єдине, що їм вдалося відстояти, - це кілька 
кварталів з багатим архітектурною спадщиною 
[10]. 

В кінці 1950-х – початку 1960-х років була 
«очищена» територія площею 95 акрів в Пітсбурзь-
кому районі Лоуер Хілл, населеному в основному 
афроамериканцями і відомому своїми джаз-клу-
бами. Примусово були переселені сотні малих під-
приємств і, за різними оцінками, від 1200 до 1800 
мешканців. На місці цих кварталів був побудова-
ний культурний центр, що включає міську сцену, 
яка була відкрита в 1961 р. 

Подібним же чином були побудовані Центр 
Гейтвей / Gateway Center (139 000 кв.м офісних 
приміщень у чотирьох будівлях), Національний 
парк Пойнт (Point State Park), автомагістраль Піна-
Лінкольна (The Penn-Lincoln Highway, тепер – I-
376), Великий муніципальний аеропорт Піттсбурга 
(The Greater Pittsburgh Municipal Airport, сьогодні - 
Pittsburgh International Airport), хмарочос «Амери-
канська сталева вежа» (The US Steel Tower) і Стаді-
он трьох річок (Three Rivers Stadium), побудований 
в 1968-1970 рр.  

Підсумки реалізації програм етапу «Ренесанс-
1» були неоднозначними. З одного боку, вдалося 
досягти значних успіхів у галузі екології, перебу-
дувати занедбані виробничі квартали під офісні 
центри та створити ділову інфраструктуру. Будува-
лося житло для домогосподарств із середніми та 
високими доходами, що дозволяло проводити бу- 
дівництво комерційних та комунальних установ і 
отримувати більше доходів до бюджетів у вигляді 
податків. 

З іншого боку, у проведеної політики були й 
негативні сторони. Новий бізнес-квартал у центрі 
міста став центром ділової активності і символом 
міста, однак непідготовленість транспортної інфра-
структури до переорієнтації основних потоків у бік 
центру стала причиною перевантаженості магіст-
ралей. Близько 2 мільйонів людей опинилися сило-
міць виселеними із своїх будинків, причому для 
деяких з них не вистачило житла, відведеного місь-
кою владою під переселення [2; 10]. 

За 1960-1970 рр.. Піттсбург втратив близько 
15% населення, в той час як міська територія роз-
рослася на 21%. C 1950 по 1970 р. чисельність на-
селення в передмістях Піттсбурга виросла з 1547 
тис. до 2164 тис. осіб. При цьому чисельність афро-
американського населення в центральних кварта-
лах міста зросла з 82 тис. в 1950 р. (12,1%) до 105 
тис. в 1970 р. (20,2%), а їх частка в робочій силі 
склала 63,8% . 

Епоха «Ренесансу» закінчилася в 1970 р. з ви-
борами головою міста Піта Флаєрті, який жорстко 
розкритикував попередню політику за неуважність 
до питань розвитку житлових кварталів. У резуль-
таті сформувався за роки «Ренесансу» співпрацю 
між мерією міста і бізнес-лідерами ослаб, і інтен-
сивність реалізації програм міського відродження 

різко знизилася. Крім того, саме на період правлін-
ня Флаєрті (1970-1977 рр..) Припали світові енерге-
тичні кризи, ослаблення позицій американської 
сталеливарної промисловості і, як наслідок, скоро-
чення економічної бази міста. У період 1970- 
1980 рр.. чисельність населення Піттсбурга скоро-
тилася з 520 тис. до 424 тис. осіб (15%). 

«Ренесанс-2» (кінець 1970-х - 1980-ті роки). З 
приходом до влади нового мера Річарда Калігуірі в 
1977 р. почався черговий етап міського відновлен-
ня Піттсбурга, заснований на принципах етапу 
«Ренесансу»: Калігуірі відродив муніципально-
приватне партнерство, вибрав основним пріорите-
том розвитку відновлення центру міста та екологі-
чну політику. У той же час політика другого етапу 
відродження міста мала деякі відмітні особливості, 
в основі своїй пов'язані з новою економічною реа-
льністю – промисловим кризою. По-перше, криза 
послабила позиції бізнес-еліт, що призвело до збі-
льшення ролі муніципалітету у плануванні та фі-
нансуванні проектів. Одночасно відбулося збіль-
шення частки участі населення і некомерційних 
організацій у процесі формування політики місько-
го відродження. У результаті на відміну від першо-
го етапу, коли міська коаліція характеризувалася 
«елітизмом», «Ренесанс-2» став ґрунтуватися на 
принципах широкої суспільної дискусії навколо 
проблем міського розвитку та включення громад-
ських організацій в реалізацію проектів [3]. 

По-друге, в результаті посилення ролі громад-
ськості, а також з урахуванням проблем етапу «Ре-
несанс-1» значно більшу увагу було приділено роз-
витку житлових кварталів. 

По-третє, найважливішою проблемою, що не 
існувала на етапі «Ренесансу-1», виявилося виник-
нення великої кількості покинутих промислових 
земель в результаті деіндустріалізації міста в  
1970-х роках. 

Нарешті, перед містом постало завдання мас-
штабної реструктуризації економічної бази в рам-
ках «нової економіки». Для вирішення цієї задачі 
було обрано два основних стратегічних напрями. 

По-перше, відродження Піттсбурга пов'язува-
лося з активним розвитком сфери послуг, зокрема, 
освіти та охорони здоров'я. Крім того, значно увага 
приділялася позиціонуванню Піттсбурга як культу-
рного і розважального центру. 

По-друге, реструктуризація економіки перед-
бачала розвиток наукомістких технологій. Базою 
перебудови став міцний авторитет Піттсбурга як 
одного з провідних центрів країни з підготовки ін-
женерних кадрів і вчених природничих наук. Пітс-
бургський університет, університет Карнегі-Мел-
лона, десятки великих дослідних центрів і лабора-
торій послужили підставою для нових галузей. Так, 
в 1985 р. були знесені виробничі будівлі компанії 
«Джонс і Лафлін» на півночі від річки Мононгахе-
ле, а на їх місці побудовано Центр високих техно-
логій (High Technology Center). Великий бізнес та-
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кож брав участь у розвитку високотехнологічних 
кластерів. Так, ACCD брала участь у створенні Те-
хнологічного ради Піттсбурга (Pittsburgh Techno-
logy Council, 1983 р.), Інституту програмного за-
безпечення при Університеті Карнегі-Меллона 
(Software Engeneering Institute, 1984 р.), Питтсбур-
зької корпорації розвитку біомедицини (Pittsburgh 
Biomedical Development Corporation, 1989 р.) [8; 9]. 

У розглянутий період в центральній частині 
міста було побудовано  безліч об'єктів (адміністра-
тивних будівель, торгових центрів, готелів та ін.). 
Так, в 1980-і роки в центрі міста виросло шість ба-
гатоповерхових офісних будівель, названих «Золо-
тим трикутником Піттсбурзького горизонту». Була 
реконструйована Велика вулиця, відома концент-
рацією на ній будівель муніципалітету і штаб-
квартир великих корпорацій. 

Відбувалися також зміни в транспортній сис-
темі. У 1985 р. було відкрито Піттсбурзьке метро, а 
для транспортного сполучення між передмістями і 
центром побудований монорейкова дорога. 

Основним результатом епохи «Ренесанс-2» 
стала зміна зовнішнього вигляду міста, закладення 
основ диверсифікації економіки міста та підвищен-
ня значимості некомерційних організацій в страте-
гічному плануванні та економічному розвитку. Од-
нак в 1988 р. Епоха «Ренесанс-2» завершилася: по-
мер Калігуірі, а тривалі проблеми відтоку населен-
ня, закриття фабрик і, як наслідок, скорочення по-
даткових надходжень змусили нову владу скороти-
ти масштаби програм міського відновлення. Проте 
орієнтація на розвиток «міста знань» продовжилася 
[2]. 

1990-ті роки – теперішній час: «Ренесанс-3». 
З 1994 по 2006 р. мером міста був Том Мерфі. З 
нього почався черговий етап відродження міста, 
основною характеристикою якого стала орієнтація 
на «сталий міський розвиток». 

Даний етап дещо відрізнявся від попереднього. 
По-перше, містобудівна політика проводилася 

в більш помірних масштабах. Хоча в цей період 
також було запущено кілька проектів з нового бу-
дівництва. По-друге, працюючи зі своїм іміджем, 
місто стало активно розвивати так звану «економі-
ку подій». Так, Піттсбург періодично виступає 
майданчиком для міжнародних спортивних заходів. 
Наприклад, у березні 2002 р. тут відбулося 6 ігор 
першого і другого турів чоловічого турніру ліги 
NCAA з баскетболу, в червні 2005 р. в Піттсбурзі 
пройшли літні Олімпійські ігри, в липні 2006 р. – 
«Матч зірок» вищої ліги з баскетболу. Варто від-
значити, що в даний час влада Піттсбурга також 
докладають зусиль для створення позитивного об-
разу міста шляхом просування його як майданчика 
для всесвітньо значущих економічних і політичних 
подій. Так, 24-25 вересня 2009 р. у Піттсбурзі від-
бувся саміт «великої двадцятки» [3; 4]. 

По-третє, керівництвом міста була обрана 
більш чітка орієнтація на розвиток нових галузей 
промисловості в наукомістких сферах. 

Нарешті, в рамках концепції сталого розвитку 
велика увага приділяється питанням екологічної 
політики та енергоефективності. Розглянемо більш 
докладно останні два напрямки. 

Результати міського відновлення. Фактори 
успіху. Економіка Піттсбурга, історично відомого 
як центр сталеливарної  промисловості, базується 
сьогодні на охороні здоров'я, освіті, високих техно-
логіях, робототехніці і фінансових послуг. Найбі-
льшими роботодавцями міста за чисельністю штату 
є Медичний центр Піттсбурзького університету і 
сам Пітсбургський університет. 

Економічна основа міста сьогодні далека від 
промислового минулого. Крім того, значна частина 
населення міста працює на високотехнологічному 
виробництві, проте форма організації цього бізнесу 
(малі і середні підприємства) не дозволяють врахо-
вувати їх у подібних рейтингах. 

Завдяки тому що основний роботодавець опе-
рує у сфері охорони здоров'я, світова фінансова 
криза, що почалася в 2008 р., не сильно позначила-
ся на економіці міста. За даними журналу «Форбс», 
у 2009 р. Піттсбург увійшов до десятки міст США з 
найкращими можливостями працевлаштування. 

Місто зробило великі успіхи у перепрофілю-
ванні покинутих промислових територій під нове 
житлове будівництво, торгові та офісні комплекси. 
По берегах Піттсбурзьких річок, де раніше розта-
шовувалися виключно промислові споруди стале-
ливарних заводів, сьогодні розташовуються будівлі 
Піттсбурзького університету, Медичного центру 
Піттсбурзького університету, Університету Карне-
гі-Меллона. Найбільш яскравим прикладом є побу-
дований на колишній промисловій території Кон-
вент-центр Девіда Лоуренса де проходив саміт  
G-20 [3]. 

В даний час в Піттсбурзі набагато менше бід-
них кварталів, ніж до заходів з реконструкції міста, 
сьогодні він носить титул «міста штаб-квартир»: у 
Піттсбурзі розташовані центральні офіси шести 
компаній зі списку «Fortune 500». Однак, незважа-
ючи на велику кількість високих рейтингів, насе-
лення Піттсбурга продовжує скорочуватися. У 
2009 р. чисельність населення склала 311,5 тис. 
осіб. І якщо на піку своєї могутності, в 1960 р., міс-
то було 16-м у США за чисельністю населення, то в 
2009 р., лише 61-м. Також не на користь міста го-
ворить той факт, що показники злочинності в  
Піттсбурзі в цілому знаходяться вище середнього 
рівня по США. 

Незважаючи на наявні труднощі у розвитку 
міста, такі як злочинність і спад населення (який, 
однак, значно сповільнилася в останні роки), Пітт-
сбург розвивається і може бути названий успішним 
у справі виходу з кризи старопромислового міста. 
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По-перше, основоположним чинником успіху 
процесу міського відновлення Піттсбурга стало 
формування ефективної коаліції міської влади та 
місцевого бізнес-спільноти, причому на дуже ран-
ніх етапах. Місцева влада намагалися максимально 
використовувати можливості приватних інвестицій 
у розвиток міської інфраструктури і центральних 
районів міста. Крім того, довірчі відносини між 
владою і бізнесом стимулювали прийняття рішень, 
стратегічно значущих для міського розвитку, але 
суперечать короткостроковим інтересам бізнесу 
(наприклад, коли корпорації не стали переносити 
свої штаб-квартири в передмістя). 

Хоча поняття регіональної коаліції було клю-
човим у соціально-економічному розвитку міста, 
зміст поняття еволюціонувало з часом. На етапі 
«Ренесансу-1» коаліція складалася в основному з 
муніципальних властей і великих бізнес-структур. 
Доступність засобів і зацікавленість бізнесу в місь-
кому розвитку допомогли узгодити інтереси і реа-
лізувати великі інвестиційні проекти (в тому числі 
у сфері екології), які сприяли зниженню рівня еко-
логічного забруднення і створення більш сприят-
ливого середовища для ведення бізнесу. Однак да-
на коаліція в чому не враховувала соціальний ас-
пект деяких перетворень. На етапі «Ренесансу-2», 
що почалося в період промислової кризи, важелі 
впливу бізнес-еліт ослабли, а населення міста і 
громадські організації включилися в процес відро-
дження міста. Таким чином, можна сказати, що 
криза промисловості позитивно вплинув на струк-
туру управління в місті, перерозподіливши сили, 
активізувавши потенціал місцевих жителів (в наяв-
ності поява підходу «знизу-вгору» в результаті за-
непаду традиційно сильних індустрій, що аналогіч-
но події в Рурської області). Нарешті, на третьому 
етапі коаліцію доповнило співтовариство дрібних і 
середніх підприємців, що відображає, по-перше, 
структурне зрушення в економічній базі міста, а 
по-друге, тенденцію до з'єднання цілей економіч-
ного і соціального розвитку в єдине ціле [2; 4]. 

По-друге, в наявності масштабна диверсифіка-
ція економічної бази міста. 

• В економіці домінують «соціальні послуги» - 
охорона здоров'я та освіта. 

• Розвиваються перспективні високотехнологі-
чні галузі. 

• Минула велич сталеливарної промисловості 
зробило не тільки негативні наслідки: внаслідок 
дезінтеграції промислових компаній в місті утво-
рилася мережа малих і середніх підприємств, що 
спеціалізуються у виробництві обладнання та нау-
ково-дослідних розробках для сталеливарної про-
мисловості. 

По-третє, в місті виникла галузь екологічних 
технологій, найважливішим чинником розвитку 
якої стало сприйняття муніципалітетом цього на-
пряму як способу розвитку місцевої економічної 
бази. 

По-четверте, протягом тривалого часу пріори-
тетом міської влади була політика поліпшення еко-
логічної ситуації та відновлення центральної час-
тини міста, у тому числі ділових і житлових квар-
талів. Реальні позитивні зміни за цими напрямками 
в поєднанні з проведенням знакових подій, що при-
вертають увагу до міста, змогли вплинути на зміну 
іміджу Піттсбурга з «брудного, неблагополучного» 
на «динамічний, розвивається місто молодих фахі-
вців» [1; 5]. 

Неоднозначно можна оцінити той факт, що в 
історії міського відновлення Піттсбурга виявляєть-
ся практично повну відповідність етапів реструкту-
ризації термінів повноважень певного мера міста. З 
одного боку, це демонструє те, що місцева влада 
мають реальними можливостями впливу на міський 
розвиток. З іншого боку, те, наскільки повно ці 
можливості використовувалися, залежало виключ-
но від особистості обраного мера. Комплексних 
стратегічних документів міського розвитку не існу-
вало. 

Досвід Великобританії. Основою індустріа-
льного розвитку Манчестера стала механізована 
обробка бавовни та льону, які поставлялися пере-
важно з південно-східної частини США. Це ство-
рило попит на складські приміщення, в результаті 
чого стали освоюватися периферійні райони. До 
1835 р. 90% бавовняної промисловості Британії, 
частка якої в британському експорті становила 
51%, було зосереджено всередині і близько Манче-
стера. У результаті до 1840-их років Манчестер 
став першим великим промисловим містом у світі. 
При цьому він був найбільшим комерційним, бан-
ківським і транспортним центром у найбільш інте-
нсивно розвивається економіці світу. Чисельність 
мешканців постійно збільшувалася за рахунок ін-
тенсивного потоку мігрантів, умови життя яких 
були поганими – Манчестер був одним з найбільш 
«нездорових» міст Великобританії [1]. 

Навколо базової промисловості стали форму-
ватися обслуговуючі індустрії, наприклад, маши-
нобудування або хімічна галузь, яка виробляла від-
білювачі та барвники. Однак обидві галузі посту-
пово диверсифікували виробництво і стали поста-
чальниками для інших індустрій. Так, у Манчестері 
проводилося не тільки устаткування для обробки 
бавовни, але і парові двигуни, локомотиви, озбро-
єння. Крім того, тут розвивалися металургія і тран-
спорт. 

Ознаками економічної потужності міста і од-
ночасно передумовами до подальшого його розвит-
ку стали будівництво першої в світі пасажирської 
залізниці між Манчестером і Ліверпулем в 1830 р., 
а також створення 58-кілометрового Корабельного 
каналу Манчестера в 1894 р., що з'єднав порт Ман-
честера з океаном і значно знизив витрати транспо-
ртування продукції. На початку ХХ в. порт Манче-
стера став третім за величиною обороту продукції в 
Британії. Навколо порту була створена перша і досі 
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найбільша промислова зона Британії – «Треффорд 
парк» (Trafford park). Крім того, в місті активно 
розвивався сектор фінансових та комерційних пос-
луг, який працював на процвітаючу індустрію. По-
ступово розростається сектор послуг витіснив без-
посереднє виробництво в довколишні міста, а сам 
Манчестер став не тільки комерційним містом, по-
в'язаним з усім світом, а й «центром інновацій у 
декількох найбільш важливих напрямках індустрі-
алізації світової економіки» 4. У 1907 р. основні 
офіси п'яти з семи найбільших виробничих компа-
ній Британії розташовувалися в Манчестері. 

У період між двома світовими війнами експорт 
бавовняної продукції знизився в 5 разів, а зайня-
тість скоротилася вдвічі. Подібні явища були ви-
кликані декількома причинами. Однією з основних 
стало падіння попиту на продукцію з боку Індії, де 
тривалий час метрополія була єдиним постачаль-
ником тканини. Крім того, зміна тренда розвитку 
міста відображає загальну тенденцію розвитку ін-
дустріальних міст Британії у ХХ ст.: якщо в 1870 р. 
країна виробляла практично третину світової про-
мислової продукції, то до середини 1990-х ця част-
ка склала лише 4,1%. У зв'язку з розвитком міжна-
родної конкуренції знизилися ціни на багато про-
мислових товарів, в тому числі на бавовну і бавов-
няну продукцію. В результаті Британія перестала 
бути лідируючою світовою індустріальною держа-
вою. До 1960-м рокам всі головні міста Великобри-
танії пережили масову деіндустріалізацію, що ви-
ражалася в скороченні числа підприємств і робочих 
місць, причому переважно в центральних містах. І 
перш за все конкуренція з боку країн, що розвива-
ються вдарила по низькотехнологічних галузях: 
текстильній, взуттєвій і т.д. Експорт тканини з Бри-
танії різко впав вже до кінця 1930-х, а остаточний 
колапс текстильного виробництва, навіть для внут-
рішнього споживання, стався до початку 1950-х 
років [6]. 

У той же час у Манчестері продовжували іс-
нувати більш інноваційні виробництва – хімія, ма-
шинобудування, електроніка, що зберігали свої 
конкурентні переваги в світовому масштабі. Однак 
і вони покидали місто: паралельно із закриттям не-
конкурентоспроможних виробництв значним трен-
дом стало переміщення підприємств  галузей, що 
залишилися, з Манчестера в передмістя. Можна 
виділити кілька причин цього явища. 

По-перше, поступово транспортні інновації - 
як поява особистих автомобілів і здешевлення пе-
ревезень, так і розвиток дорожньої мережі (у тому 
числі будівництво окружної дороги) - знизили аль-
тернативну вартість розташування промислових 
підприємств у передмістях. 

По-друге, на альтернативну вартість розташу-
вання промислових підприємств у передмістях 
вплинуло зростання вартості землі (промислових 
ділянок) у центральному місті. Так, якщо в 1946-
1963 рр. в цілому по Англії ціна акра промислового 

ділянки становила 4,2 тис. фунтів, то в 1964- 
1969 рр.. вона зросла до 11,9 тис. фунтів. 

По-третє, важливу роль зіграли взаємозв'язку 
між виробництвами, що змушувало деякі виробни-
цтва перебиратися в передмістя за своїми партне-
рами (наприклад, підприємства галузі енергетики і 
машинобудування, виробництва тканини і пошиття 
одягу). Манчестер став втрачати промислові підп-
риємства на користь передмість [7; 11]. 

У період деіндустріалізації більше постраждав 
сам Манчестер, ніж конурбація в цілому. У період з 
1971 по 1997 р. Манчестер втратив 90 тис. робочих 
місць (26%), у той час як у Великому Манчестері 
зниження склало 135,3 тис., або 12%. Таким чином, 
зниження числа робочих місць в Манчестері склало 
практично дві третини від загального для конурба-
ції показника. Велика частина скорочених робочих 
місць припадала на текстильну галузь, машинобу-
дування і супутній комерційний сектор, інші про-
мислові галузі. З 1981 по 1997 р. зайнятість у виро-
бничому секторі Манчестера скоротилася на  
39 тис. робочих місць (62%), Великого Манчесте-
ра – на 144 тис. (42%). Зростання зайнятості в сфері 
послуг почасти компенсував спад в промисловості: 
так, зростання зайнятості у фінансовому секторі 
Великого Манчестера склав 100 тис. місць (131% 
зростання), самого Манчестера – 25 тис. (65%). 

Проте одним з найцікавіших аспектів динамі-
ки зайнятості в Манчестері є той факт, що протя-
гом аналізованого періоду зниження зайнятості 
відбувалося одночасно зі зниженням рівня безро-
біття. Дана обставина пояснюється тим, що одно-
часно з скороченням робочих місць в промислово-
му виробництві (скорочення переважно чоловічий 
зайнятості) на ринок праці стали виходити жінки і 
працювати у нових галузях, розширивши базу еко-
номічно активного населення. 

У 1989 р. частка послуг у структурі зайнятості 
Манчестера склала 79,1% проти 15,2% у промисло-
вості. Однак рівень безробіття продовжив залиша-
тися високим. Так, в 1992 р. офіційне безробіття в 
Манчестері склало 22,3%, причому майже полови-
на не працювала більше року. 

У період з 1750 по 1850 р. територіально місто 
розрослося в 7 разів, а чисельність населення тіль-
ки за першу половину XIX ст. виросла в 4 рази. 
Одночасно безпосереднє виробництво стало пере-
носитися у виникаючі поруч з Манчестером міста 
(Стокпорт, Олдхем, Болтон, Селфорд), а сам він 
став торговельним та фінансовим центром. Вже в 
середині XIX в. більшість будинків центральної 
частини міста було знищено, і на їх місці побудо-
вані комерційні площі, залізничні станції і склади. 
У результаті до 1901 населення центральній части-
ні Манчестера склало 30 тис. осіб - лише третина 
від населення 1851. Якість життя більшості насе-
лення було вельми низьким - до початку 1914 р. 
44% існуючого житлового фонду було офіційно 
визнано нетрями. Умови життя і роботи були на-
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стільки жахливі, що середня тривалість життя чо-
ловіків становила 30 років. У той же час населення 
продовжувало зростати, і впродовж першої поло-
вини ХХ ст. проблема розширення території міста 
та розміщення людей, що працювали в Манчестері, 
була однією з пріоритетних [11]. 

Спроби поліпшення умов життя населення ви-
ражалися в розвитку передмість-садів, однак най-
більш значущим рішенням стала покупка муніци-
палітетом в 1918 р. землі Візеншоу (Wythenshawe), 
що примикає до південної частини міста, з метою 
будівництва міста-супутника (місто-сад) протягом 
1930-1950-х років для більш ніж 100 тис. жителів. 
У 1931 р. Візеншоу був включений до міського 
округу Манчестера. Наявність цієї території в скла-
ді міста пояснює його витягнуту на південь форму. 
Будівництво міста породило чергову хвилю мігра-
ції населення з центральної частини Манчестера: 
сюди, а також в інші міста навколо куди коло пере-
селяли людей з міських нетрів. 

У 1945 р. був розроблений «План міста Ман-
честера», що охоплює територію з населенням 700 
тис. осіб В рамках цього «Плану», а також «плану-
вальні пропозицій для Манчестера і його околиць» 
і «Консультаційного плану Південного Ланкаширу 
і північного Чеширу» була проведена оцінка потре-
би в організації міст-супутників для розміщення 
людей, що працювали в Манчестері. Якщо в сере-
дині 1940-х років це число склало близько 200 тис. 
осіб, то вже в 1950-х потреба зросла до 300 тис. 
осіб. В результаті були прийняті рішення з будів-
ництва «нових міст» Варрінгтон в 1968 р. 
(Warrington) і Нове місто Центрального Ландкаші-
ру в 1970 р. (Central Lancashire New Town). Однак 
вкладені витрати себе не виправдали – відбулося 
різке зниження чисельності населення, і вже з сере-
дини 1970-х основним напрямом політики було 
пожвавлення центрального міста конурбациі [6; 7]. 

Таким чином, розростання передмість навколо 
Манчестера було не тільки і не стільки природним 
процесом, але багато в чому відбувалося в резуль-
таті запланованих державних програм з переселен-
ня жителів з метою перебудови центрального міста. 
Зелені зони, які планувалися в передмістях-садах, 
до середини століття вже були забудовані так, що 
чітка візуальна межа міста повністю зникла. 
Центральна частина міста як і раніше залишалася 
діловим центром, куди більшість населення з'їж-
джалося на роботу з передмість, однак проблеми 
решті території Манчестера до цього часу загост-
рилися. 

Якщо звернутися до динаміки чисельності на-
селення Манчестера в ХХ столітті, то стане очеви-
дним значний відтік населення з міста протягом 
1960-1970-х років. Якщо в «піковий» 1931 р. насе-
лення становило 766,3 тис. осіб, то в 1991 р. цифра 
знизилася до 404,9 тис. Настільки серйозний відтік 
стався в результаті двох причин: по-перше, через 
плановий переселення людей з міських нетрів, по-

друге, через добровільну міграцію населення як у 
передмістя, так і в інші частини країни. Поряд з 
Ліверпулем і Глазго Манчестер пережив найбіль-
ший відтік населення серед великих міст Великоб-
ританії. 

Зниження чисельності робочих місць у Манче-
стері перевищило відтік населення з міста, що при-
звело до утворення великої кількості безробітних. 
Крім того, неблагополучні райони, звідки перемі-
щали місцеве населення, стали заселяти етнічні 
групи, в основному з Азії. Деякі райони міста стали 
практично повністю «азіатськими», тут процвітала 
злочинність. Досі Манчестер поряд з Ліверпулем 
вважається одним з найбільш криміналізованих 
міст Англії. Індикатором рівня напруженості може 
служити випадок масових заворушень в районі 
Мосс Сайд в Манчестері в липні 1981 р., коли по-
над 1000 молодих людей взяли в облогу поліцейсь-
ку дільницю, і протягом кількох днів тривали під-
пали і пограбування магазинів, включаючи азіатсь-
кі [1]. 

Основні напрямки політики з виведення 
Манчестера з кризи. Сьогодні Манчестер вважа-
ється найбільш успішним з усіх міст Великобрита-
нії, що «стискаються» (shrinkage city) . Починаючи 
з 1980-х років політика місцевої влади проводилася 
під девізом: зробити з Манчестера місто, «де прий-
маються рішення». Міська влада стали приходити 
до розуміння того, що стратегічно Манчестер по-
винен конкурувати не тільки з основними містами 
Британії, а й з містами всього світу. 

У політиці відродження Манчестера можна 
виділити три найбільш великих блоки заходів. По-
перше, були реалізовані масштабні проекти рекон-
струкції найбільш депресивних міських територій, 
які фінансувалися на кошти центрального уряду. 
По-друге, для досягнення амбітної мети виходу на 
арену світових міст міська влада проводили роботу 
з іміджем території. По-третє, транспортна інфра-
структура міста зазнала значну модернізацію [1; 5]. 

У рамках першого блоку основоположним до-
кументом стала «Міська програма» (1979-1993 рр.), 
Яка фінансувала проекти відновлення центральних 
міст за рахунок коштів національного бюджету. У 
той же час витратами в рамках програми розпоря-
джалися місцеві влади. З цією метою в 1978 р. було 
створено «Партнерство Манчестер-Селфорд» (Man-
chester-Selford Partnership). Напрямами реалізації 
програми стали: 

• економічні проекти; 
• поліпшення навколишнього середовища; 
• соціальні інвестиції (робота з молоддю та ет-

нічними меншинами); 
• житлова політика. 
Найбільш пріоритетним напрямком фінансу-

вання були економічні проекти, які в більшості сво-
їй увазі перебудову існуючих проблемних зон міста 
під потреби промисловості і комерції. Так, було 
профінансовано розвиток території Східного Ман-
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честера, а також Парку міської спадщини Касте-
філд (Castlefeld Urban Heritage Park) як основного 
місця залучення туристів. 

З 1981 р. по всій країні стали створюватися 
Корпорації міського розвитку (Urban Development 
Corporations, UDC), у тому числі в 1988 р. була 
створена Корпорація міського розвитку Централь-
ного Манчестера, що займалася реконструкцією 
депресивних міських територій. У цілому Манчес-
тер активно брав участь у всіх програмах віднов-
лення міст, ініційованих центральним урядом. 

Найбільш масштабними і відомими є проекти 
ревіталізації колишніх портових площ в Селфорді, 
серця обробної промисловості конурбациі – Схід-
ного Манчестера, а також одного з центральних 
районів міста – Халм. 

Селфорд: З 1978 р. в рамках «Міської програ-
ми» муніципалітет отримував співфінансування 
ревіталізації території «Треффорд парку» – колиш-
ніх портових площ. У 1980 р. муніципалітет вику-
пив землю портів, попит на яку дуже знизився, і 
розробив «План розвитку Селфордской набереж-
ній» (Salford Quays) (1985), який передбачав за-
пружувания колишніх портових басейнів, створен-
ня резервуарів з чистою водою, будівництво основ-
них доріг і оновлення решті інфраструктури. В ре-
зультаті за 10 років в проект було вкладено 30 млн. 
фунтів державних і 300 млн. фунтів приватних ін-
вестицій. Сьогодні на території розташовуються 
комерційні та житлові будівлі, а також активно ро-
звивається індустрія розваг [5]. 

Східний Манчестер в період з 1971 по 1985 р. 
втратив 20 тис. робочих місць. Метою проекту 
«Ініціатива Східного Манчестера» стало поліпшен-
ня конкурентоспроможності цієї частини міста. 
Проект складався з декількох етапів. На першому 
етапі (1981-1987 рр..) Мета була поставлена широ-
ко, і основними напрямками були обрані освоєння 
занедбаних земель і поліпшення навколишнього 
середовища. Однак після 1987 ресурси стали кон-
центруватися на підготовці майданчиків під конк-
ретні проекти. У 1990 р. місцевою владою була за-
снована Команда Східного Манчестера, підтримана 
місцевим співтовариством та бізнесом, яка до 1992 
розробила «Стратегію відновлення Східного Ман-
честера». 

Халм був одним з найбільш депресивних ра-
йонів міста, де проживало найбільш бідне населен-
ня. У 1992 р. через програму «Сіті Челлендж» Ма-
нчестер виграв грант, для розпорядження яким му-
ніципалітетом спільно з рядом представників біз-
несу і місцевої громади була заснована компанія 
«Халм Редженерейшн» (Hulme Regeneration). Ціля-
ми проекту стали відновлення території, створення 
сприятливих умов для проживання населення. 

Особливістю реалізації великих проектів від-
новлення міських територій стала висока регламен-
тованість діяльності місцевої влади, їх залежність 
від центрального уряду. На відміну від цього на-

прямку робота з іміджем міста як інструментом 
соціально-економічного розвитку залежала від міс-
цевої влади в значно більшій мірі. 

У 1980-ті роки Північний квартал (Northern 
Quarter), розташований у центрі Манчестера, став 
ареною музичних виступів. Деіндустріалізація та 
міграція населення призвели до знелюднення райо-
ну, появі покинутих будинків і промислових май-
данчиків. Однак незабаром порожні приміщення 
стали використовуватися представниками музичної 
культури як клуби, звукозаписні студії, репетиційні 
бази. До найбільш значущих можна зарахувати 
центральну студію звукозаписувального лейблу 
«Фекторі» (Factory), клуб «Хасіенда» (Hacienda) і 
бар «Драй» (Dry). Так, клуб «Хасіенда», відкритий 
в 1982 р. в будівлі колишнього складу та розташо-
вувався в покинутому районі, поступово став од-
ним з найзнаменитіших клубів Європи. Незабаром 
навколо нього утворилося безліч дрібніших клубів, 
барів, а також звукозаписних студій, де працювали 
місцеві музиканти. Район став знову заселятися - 
спочатку самими музикантами, потім любителями 
клубної музики (clubbers) [7]. 

У результаті наприкінці 1980-х років Манчес-
тер став відомий як Madchester, прославившись 
величезним числом звукозаписних компаній та 
студій, розташованих безпосередньо в центрі міста. 
Подібний імідж досить швидко привів до наступ-
них результатів: 

• створення нових робочих місць (не тільки в 
музичній сфері, а й у сфері дизайну, звукозапису, 
моди, роздрібної торгівлі, розваг та харчування); 

• збільшення кількості студентів, що бажають 
навчатися в Манчестері; 

• залучення інвестицій як безпосередньо на те-
риторію кварталу, так і в місто в цілому. Завдяки 
новому іміджу Madchester потрапив у поле зору 
інвесторів, що не відносяться до музичній сцені. 

Важливо відзначити, що міська адміністрація 
не брала участі у процесі становлення музичної 
індустрії Манчестера. І лише після її формування 
міська влада стали підтримувати імідж клубного, 
музичного міста і використовувати його в різних 
компаніях по просуванню території (наприклад, 
при складанні заявок на Олімпійські ігри та Ігри 
Співдружності націй). Згідно з виразом представ-
ника Міської ради Манчестера, «Хасіенда» для 
Манчестера має таку ж значимість, як статуя Дави-
да для Флоренції. 

Крім музичної сцени, місто було вже відомий 
у спортивних колах завдяки команді «Манчестер 
Юнайтед» (Manchester United). В результаті при 
виборі варіантів позиціонування міста були вико-
ристані ці переваги: відродження Манчестера бу-
дувалося навколо декількох великих проектів, сфо-
кусованих на розвитку культури, індустрії розваг і 
спорту [11]. 

Стимулом до розвитку механізмів взаємодії і 
одночасно інструментом роботи з іміджем стала 
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підготовка заявки на проведення Олімпійських ігор 
1996 і 2000 рр.. Незважаючи на те що місто не ви-
йшов у переможці, в ході підготовки були розроб-
лені нові механізми державно-приватного партнер-
ства, відбулося істотне інфраструктурне оновлення 
території. Найбільш важливим результатом стала 
активізація всього міського співтовариства, усвідо-
млення необхідності працювати з іміджем терито-
рії, що стало запорукою реалізації безлічі проектів 
у сфері культури, спорту і розваг. У 2002 р. в Ман-
честері були проведені Ігри Співдружності, до чого 
було приурочено відкриття стадіону в раніше не-
престижному районі Східного Манчестера. Крім 
того, були реалізовані деякі транспортні проекти, 
поліпшена туристична інфраструктура. Ця подія 
вважається ключовим у політиці місцевої влади з 
ребрендингу міста і позиціонуванню його як сучас-
ного центру спорту і розваг. Сьогодні «креативні 
індустрії» є для Манчестера не тільки брендом, але 
і значущою галуззю зайнятості населення. 

Нарешті, третім блоком заходів з відродження 
Манчестера стала реалізація великих проектів мо-
дернізації транспортної інфраструктури, зокрема 
будівництво системи швидкісного громадського 
транспорту Метролінк (Metrolink, швидкісний тра-
мвай), що з'єднує центр міста з передмістями, а та-
кож розширення міського аеропорту. Починаючи з 
1999 р. населення Манчестера стало збільшуватися: 
за 10 років чисельність населення зросла на 55,5 
тис. жителів. Індикатором успіху також стає його 
визнання в різних рейтингах. Так, у 2002 р. Манче-
стер був названий другим містом Сполученого Ко-
ролівства (критеріями є розмір, чисельність насе-
лення, економічні показники, політична значи-
мість, рівень розвитку) [7; 11]. 

У той же час деякі проблеми міста досі не ви-
рішені. Соціальна поляризація в місті зберігається і 
навіть посилюється. Поряд з сучасними розвине-
ними районами продовжують існувати території з 
закинутими будівлями і бідним населенням. Наре-
шті, Манчестер продовжує залишатися одним з 
найбільш небезпечних міст Великобританії: різні 
показники рівня злочинності значно перевищують 
середньостатистичні по всій країні. 

Ліверпуль. Ліверпуль – місто Великобританії, 
яке стало розвиватися з початку XVIII в. як торго-
вий центр, що володіє великим портом. Однак пе-
ріод найбільшого процвітання міста припав на 
XIX ст. Основою процвітання міста залишалася 
портова торгівля, яка активно розвивалася в період 
індустріальної революції у Великобританії. Однак 
зниження ролі Великобританії як індустріальної 
держави, поява конкуренції в торгівлі і жорсткість 
умов морських перевезень призвели до скорочення 
економічної бази міста [5]. 

У середині ХХ ст. проблеми центральної час-
тини міста – безліч нетрів, перевантаженість доріг, 
забруднення навколишнього середовища – призве-
ли до того, що подальший розвиток міста бачилося 

місцевій владі в децентралізації промисловості і 
переселення людей у соціальне житло в передміс-
тях і прилеглих містах. Це призвело до деіндустрі-
алізації центрального міста і розростання перед-
мість в 1950-1960-х роках. Пік зайнятості в Лівер-
пулі припав на середину 1960-х років, після чого 
спостерігалося значне тривале її зниження. До  
1996 р. динаміка зайнятості в Ліверпулі залишалася 
негативною, і в 1996 р. зайнятість в місті склала 
менше 50% рівня 1966 Скорочення зайнятості було 
викликано рядом причин. По-перше, як і у всіх міс-
тах колишніх індустріальних державах, в Ліверпулі 
стали закриватися промислові виробництва. По-
друге, що залишилися виробництва модернізували-
ся, що призводило, однак, не до створення, а до 
скорочення робочих місць [6]. 

Нарешті, особливістю економічної бази Лівер-
пуля була її висока залежність від портового ван-
тажо- і пасажирообороту. У цій сфері також відбу-
валася стагнація: 

• по-перше, розвиток цивільної авіації знизило 
значимість морських перевезень пасажирів; 

• по-друге, деіндустріалізація Великобританії в 
цілому призвела до зниження обсягу експортних 
поставок; 

• по-третє, експорт Великобританії був перео-
рієнтований на європейський ринок, для чого порт 
Ліверпуля був незручним. 

Зниження зайнятості призвело до відтоку на-
селення з міста. Одночасно зростало безробіття. 
Апофеозом соціальної напруженості стали завору-
шення в Ліверпулі в 1981 р. 

На початку 1980-х років міська влада, як і вла-
да Манчестера, активно брали участь у програмах 
національного уряду з відновлення міст: тут була 
створена одна з перших підприємницьких зон, а 
також Корпорація міського розвитку Мерсісайд 
(1981-1998 рр.). Однак в 1983 р. до влади в місті 
прийшла партія лейбористів, яка протистояла наці-
ональній політиці консерваторів. Місто припинило 
активну участь у державних програмах розвитку. З 
1983 по 1987 р. місцеві влади концентрувалися на 
відновленні муніципального соціального житла в 
пріоритетних районах міста, а також розробляли 
стратегії підтримки зайнятості. Однак у поєднанні з 
жорсткою обмеженістю фінансових ресурсів дані 
заходи призвели до спустошеннч міського бюджету 
та подальшого занепаду міста: у період з 1981 по 
1991 р. зайнятість і населення скоротилися на 23% і 
12% відповідно (59 тис. робочих місць і 60 тис. чо-
ловік) . Для продовження своєї політики Міська 
рада був змушений брати кредити в закордонних 
банках і продавати муніципальне майно. В резуль-
таті лейбористи втратили підтримку профспілок та 
мешканців міста, всередині партії також позначив-
ся розкол. У 1987 р. був ініційований судовий про-
цес за обвинуваченням членів Міської ради в на-
вмисному посадовому злочині. За підсумками про-
цесу з них були зняті владні повноваження [7]. 
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Одночасно з початку 1980-х років місто поча-
ло отримувати кошти з європейських фондів регіо-
нального розвитку. З 1989 по 1994 р. Ліверпуль 
потрапив в категорію «регіонів другої мети» Євро-
пейської регіональної політики, а в 1994 р. графст-
во Мерсісайд отримало статус «регіону першої ме-
ти» регіональної політики ЄС, у зв'язку з чим фі-
нансування реструктуризації економіки регіону 
було продовжено до 2000 р. Для управління про-
грамою ЄС було створено Комітет з моніторингу, 
що складається з представників ЄС, місцевої влади, 
бізнесу та громадськості. Пріоритетом програми 
стала активізація людського потенціалу регіону, що 
включало заходи з підвищення кваліфікації, додат-
кового утворення, активізацію роботи служб зайня-
тості, а також відновлення окремих невпорядкова-
них районів. Незважаючи на те що сьогодні Мерсі-
сайд формально не є «регіоном першої мети», в 
період з 2007 по 2013 графство отримало понад  
500 млн євро з коштів Структурних фондів ЄС. 

У 1991 р. Ліверпуль виграв фінансування про-
екту реконструкції центральної частини міста в 
рамках «Сіті Челлендж». 

З кінця 1990-х років в управлінні містом все 
більшу роль відіграє принцип партнерства влади, 
бізнесу і місцевої громади. Після прийняття Закону 
про місцеве управління у 2000 р. в Ліверпулі ство-
рюється «Партнерство Ліверпуля» (Liverpool 
Partnership Group) і розробляється стратегія «Лівер-
пуль – перший» (Liverpool First), в якій Ліверпуль 
позиціонується як один з провідних міст Європи. 

У результаті здійснення всіх програм (діяль-
ність Корпорації міського розвитку, «Сіті Чел-
лендж», Структурні фонди ЄС) місто змінилося. 
Так, в період з 1995 по 2000 р. ставки оренди на 
торгові приміщення збільшилися з 150 до 250 фун-
тів за 1 кв. м. Число жителів центральної частини 
міста виросло, причому, як і в багатьох інших міс-
тах, за рахунок студентів і молодих фахівців. Тут 
стала формуватися відкрите, «клубне» середовище. 
З середини 1990-х почалося збільшення зайнятості 
в місті [11]. 

Так само, як і Манчестер, місто почало роботу 
зі своїм іміджем, в першу чергу спираючись на 
спортивні досягнення і музичну культуру. У цьому 
сенсі Ліверпулю пощастило навіть більше, ніж Ма-
нчестеру, – тут зародилася легендарна група 
«Бітлз» (The Beatles), чиїм ім'ям міська влада акти-
вно користуються як брендом. Так, один з найбі-
льших міжнародних аеропортів Великобританії, що 
знаходиться поряд з Ліверпулем, називається на 
честь соліста групи – аеропорт Джона Леннона 
(Liverpool John Lennon Airport). Ліверпуль позиціо-
нує себе як місто дозвілля та розваг. Одним з ін-
струментів досягнення цієї мети стала участь у 
конкурсі за звання Європейської культурної столи-
ці-2008, в якому місто переміг. 

Однак, незважаючи на ці успіхи, економічна 
база міста досі слабка. Найбільш яскраве тому під-

твердження - виділення коштів з Структурних фон-
дів ЄС на період 2000-2006 рр. Різноманітні рейти-
нги рівнів розвитку міст Великобританії (продук-
тивність, рівень заробітної плати і т.д.) ставлять 
Ліверпуль на одне з останніх місць. Джентрифіка-
ція центру супроводжується спустіння деяких ра-
йонів міста. Населення міста продовжує знижува-
тися, хоча і невеликими темпами: у 2005 р. чисель-
ність склала 447,5 тис. осіб, а в 2008 р. – 439,1 тис. 
осіб. Численне соціальне житло, побудоване в 
1980-х рр. занепадає і вимагає значних витрат місь-
кого бюджету. 

Порівняльна характеристика розвитку 
міст. В історії політики відродження міст Великоб-
ританії можна виділити два етапи. Для першого 
характерні ослаблення місцевої влади, високий 
ступінь участі структур центрального уряду в 
управлінні розвитком території і масштабним 
впровадженням ринкових механізмів в реалізацію 
повноважень органів місцевого управління. Другий 
етап характеризується підвищенням ролі місцевої 
влади за умови активного включення бізнесу і на-
селення в процес прийняття рішень та їх виконан-
ня, а також впровадженням механізмів конкурсного 
фінансування реалізації проектів. 

В цілому програми відновлення міст носили 
фрагментарний характер. У містах вибиралися 
пріоритетні райони – центральний або колишній 
промисловий, де реконструювалися житло та ін-
фраструктура, будувалися комерційні майданчики, 
впорядковується територія. Дана політика була об-
рана усвідомлено з метою концентрації ресурсів на 
найбільш гострих проблемних територіях і повно-
масштабному їх перетворенні. При цьому фінансу-
вання проектів здійснювало в основному централь-
ний уряд. 

У XIX ст. Манчестер і Ліверпуль були най-
більш розвиненими промисловими містами Вели-
кобританії. Манчестер був серцем текстильної 
промисловості, Ліверпуль же – найбільшим порто-
вим містом [1; 3; 5; 11]. У результаті зниження 
конкурентоспроможності британської продукції і 
деіндустріалізації країни обидва міста пережили 
стрімке зниження зайнятості та інвестицій у про-
мисловість у 1960-1970-х рр., внаслідок чого чисе-
льність населення міст скорочувалася, відбувалося 
збіднення населення, що залишилося, підвищився 
рівень злочинності, а багато міські райони прийш-
ли в занепад. Кінець 1970-х - початок 1980-х років 
були відзначені неоліберальної політикою М. Тет-
чер, що виразилася в централізації повноважень з 
управління містом. З цього моменту шляху розвит-
ку Манчестера і Ліверпуля розійшлися: якщо Ман-
честер став активно співпрацювати з центральним 
урядом, беручи участь у різноманітних програмах і 
проектах міського відновлення, то опозиційно на-
лаштовані влади Ліверпуля звели це участь до мі-
німуму, намагаючись обійтися своїми силами. У 
результаті в кінці 1980-х років Ліверпуль також 
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став брати активну участь у державних програмах 
міського розвитку, проте місто до цього часу був 
банкрутом і приєднався до процесу на кілька років 
пізніше Манчестера. Таким чином, Манчестер пі-
шов вперед за рівнем розвитку переважно за раху-
нок політичної лояльності до курсу центрального 
уряду, ніж за рахунок унікальних управлінських 
рішень. Тим не менш, незважаючи на те що Манче-
стер явно досягає успіху в порівнянні з Ліверпулем, 
проблеми соціальної нерівності, високого рівня 
злочинності та наявності занедбаних міських тери-
торій актуальні сьогодні для обох міст. 

Сьогодні обидва міста в основі свого розвитку 
бачать індустрію розваг, культуру і спорт. В якості 
одного з основних інструментів розвитку місцева 
влада розглядають роботу з іміджем міста, який до 
недавнього часу був негативним. Для цього влада 
беруть участь у конкурсах за проведення різних 
«тематичних» подій - спортивних, культурних. Це 
впливає на просування міста як зовні, так і для вла-
сних жителів. Крім того, найважливішим досягнен-
ням подібних проектів є те, що участь у них стиму-
лює кооперативне поведінку всіх зацікавлених сто-
рін, проектні умови вимагають вироблення ком-
плексного бачення цілей даного проекту [5]. 

Історії розвитку двох міст-суперників - Ман-
честера і Ліверпуля досить схожі: міста переживали 
основні періоди підйому і спаду одночасно і за по-
рівнянних причин; дезурбанізація викликала одна-
кові проблеми; свої стратегії виходу з урбаністич-
ної кризи міста досі засновують на схожих «опор-
них точках». Більше того, оскільки в процесі відро-
дження міст Великобританії центральний уряд бра-
ло значну участь, самостійність місцевої влади у 
виборі інструментів розвитку була дуже обмежена. 
Сьогодні в цілому обидва міста розвиваються, од-
нак інтенсивність цього процесу в Манчестері зна-
чно вище, ніж у Ліверпулі. 
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(спроба компіляції на інстутиційно-кримінальну тематику) 
 

1. «Общак» як пострадянський  
соціальний інститут 

 

Легендарний Олександр Гуров (генерал-
лейтенант міліції і генерал-майор ФСБ, доктор 
юридичних наук, професор – легендарний борець з 
організованою злочинністю і корупцією, автор, 
спільно з Юрієм Щекочихіним, двох сенсаційних 
статей в пізньорадянській «Літературній газеті» 
про організовану злочинність в СРСР: «Лев готу-
ється до стрибка» і «Лев стрибнув»), одним з пер-
ших на передодні краху Союзу трохи привідкрив 
завісу таємниці над радянською організованою 
злочинністю, виділяв два різновиди общаків. Пер-
ший – общаки «на зоні», або табірні общаки. Внес-
ки до них надходили (і надходять) як грошима, так 
і «натурою» – продуктами, цигарками, теплими 
речами, побутовими приладами. Основними стат-
тями витрат таких общаків були і є додаткове за-
безпечення засуджених, посадовий підкуп охорони, 
а також підтримка родичів тих, хто відбуває пока-
рання. 

Друга – общаки «на волі», або вільні общаки. 
Внески до них через «ланкових» і «бригадирів» 
приходили і приходять від членів злочинних спів-
товариств, що займаються як незаконною підприє-
мницькою діяльністю, так і традиційним злодійсь-
ким промислом (останніми роками до джерел над-
ходжень додалися доходи від таких видів злочин-
ного ремесла, як рекет, рейдерство, неформальний 
суд або вибивання боргів, так би мовити, «приватне 
колекторство»). Спектр витрат общакових коштів 
величезний – від утримання «злодіїв в законі» і фі-
нансування підготовки до нових злочинів, до інвес-
тицій в легальні, часто формально незалежні від 
злочинних угрупувань підприємства реальної еко-
номіки. 

Сучасна преса та багато експертів зможуть без 
зусиль назвати банки, колись «за недорого» купле-
ні на кошти «общаків» (в середині 90-х «ціна» го-
тового комерційного банку складала $1-2 млн), а 
нині міцно займаючі верхні рядки в топ-списках 
кредитних організацій. Общакові гроші вкладені в 
приватизацію або будівництво об'єктів комерційної 
нерухомості, в яких в наші дні нічого непідозрюючі 
городяни обідають, призначають побачення, про-
водять ділові зустрічі. У всіх на слуху найбільші 
компанії, в надбанні контролю над якими свого 
часу активну участь брали злочинні угрупування, 

причому не лише силовими, але і фінансово-
корупційними методами.  

Сукупний обсяг коштів общаків точному під-
рахунку не піддається, проте лише вкладення в зе-
мельні ділянки, комерційну і житлову нерухомість, 
основні засоби і фінансові структури можна оціни-
ти у багато мільярдів доларів. «Общаки – основа 
сірого сектору російської економіки, чия питома 
вага доходить, за різними оцінками, до половини  
ВВП (понад трильйон доларів). Влада, звичайно, «в 
курсі», проте вважає за краще не помічати очевид-
ного: по-перше, не буди лихо, поки воно тихе, а по-
друге, сама повгрузала по вуха» [20, с. 67]. Думка, 
ніби общак як російський інституціональний фено-
мен існує виключно в паралельних злочинних реа-
ліях і до повсякденного життя ніякого відношення 
не має, спростовується численними історичними 
контраргументами. Сліди «чорних кас» можна 
знайти в самих різних віхах російського середньо-
віччя, дореволюційного і радянського суспільства. 
Общаки, схрони існували в Росії як мінімум з часів 
татаро-монгольського ярма. Наші прабатьки, що 
знаходилися під подвійним гнітом князів і татарсь-
ких ханів, жили в постійному страху втратити 
останнє в результаті або грабіжницького обкладен-
ня з боку «осілого бандита», або катастрофічних за 
наслідками набігів «бандита-гастролера» («Осілий 
бандит» і «бандит-гастролер» – епітети, що озна-
чають прообрази держави як механізму насильства 
і примусу, – вийшли з-під пера американського 
економіста Мансура Олсона). Прагнучи мати резе-
рви «про чорний день», місцеві мешканці під стра-
хом самих різних санкцій постійно і таємно трима-
ли про запас енну кількість грошей, продовольства, 
предметів першої необхідності.  

Звичай «заначити» зберігся і в середні віки, пі-
сля усунення татаро-монгольської загрози. Цього 
разу в ролі «грабіжника» виступали вже царська 
влада і її намісники, встановлюючі непомірні за 
змістом, частішаючі по регулярності конфіскаційні 
по мірі покарання за невиконання поборів. Напри-
клад, під час Північної війни (1700-1721) політика 
Петра I по відношенню до купецтва відрізнялася 
вкрай фіскальною жорстокістю. Для фінансування 
військових дій регулярно вводилися нові податки і 
повинності, проводилися конфіскації і пересліду-
вання, скорочувалися джерела накопичення торго-
вого капіталу. Приховання частини обігових кош-
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тів в ті часи було нормою. Доходило до того, що 
російські царі і їх оточення фізично знищували 
власний народ за непокору. Общак часто служив 
останнім способом врятуватися від голодної або 
холодної смерті.  Описуючи часи правління царя 
Івана Грозного,  історик Микола Костомаров при-
водить безліч подробиць, що леденять душу: після 
масових тортур і вбивств новгородців у Волхові 
цар почав «їздити по монастирях і наказав перед 
своїми очима винищувати вогнем хліб в скиртах і в 
зерні, рубати коней, корів і всяку худобу, купецькі 
товари, ламати двори і хороми, вибивати вікна, 
двері в домах, винищувати домашні запаси і усе 
надбання жителів. У той же самий час царські лю-
ди їздили загонами по околицях Новгорода, по се-
лах і боярським садибам розоряти житла, винищу-
вати запаси, вбивати худобу і свійську птицю. Нас-
лідки царського погрому ще довго відгукувалися в 
Новгороді. Винищування хлібних запасів і худоби 
зробило страшний голод і хвороби не лише в місті, 
але в околицях його; доходило до того, що люди 
поїдали один одного і виривали мертвих з могил» 
[20, c. 288-289]. Традиція невідчутних владою ко-
лективних заощаджень збереглася і в дореволюцій-
ні роки, підтвердження чому – численні «заклад-
ки», які й досі виявляють в ході ремонтних робіт 
або краєзнавчих експедицій не лише в житлових 
будинках, що реконструюються і зносяться, але і на 
порожніх землях і навіть в сучасних громадських 
місцях. Довіра до влади – проблема для Росії істо-
рична, і кожне нове покоління російських керівни-
ків лише підтверджує існуючий розрив державної і 
громадської ідеологій. І якщо в Європі або США 
закон і справедливість синонімічні, то в Росії це 
жорсткі антагоністи. Після Жовтневого перевороту 
градус недовіри між владою і суспільством як мі-
німум не знизився – наприклад, общакові за своєю 
економічно природою каси взаємодопомоги були 
широко поширені практично в усіх організаціях 
радянської невиробничої сфери: школах, лікарнях, 
наукових інститутах і тому подібне. Товариші по 
службі регулярно скидалися в загальний котел, і 
хтось по черзі через певні часові інтервали «зривав 
банк». При виникненні негативних матеріальних 
або особистих обставин послідовність порушувала-
ся на користь колеги, що опинився у важкій ситуа-
ції. Микита Кричевський в роботі [20] зробив, мо-
жливо, першу в сучасній пострадянській економіч-
ній теорії спробу систематизувати роль общаку як 
найважливішого інституту нової реальності. «Роль 
неоподатковуваного податками, відсутнього у звіт-
ності «общаку» в сучасній Росії набагато ширше, 
ніж простий перерозподіл заощаджень. Общак – це 
соціальна традиція, що передається з покоління в 
покоління, від попередньої громадської страти до 
подальшої. Так що дилема, переймати у соціуму 
общаковий звичай або ні, перед кримінальним сві-

том не стояла: мало того що ті, хто переступили 
закон – це теж частина суспільства, що має той же 
менталітет, так ще і неписане правило заводити 
общак встановилося зовсім не учора, а в ході попе-
реднього розвитку країни. «Не ми вводили, не нам і 
відміняти» [20, с. 70]. 

По-перше, сучасний общак – це страховий 
фонд на випадок «надзвичайних ситуацій». Усі ми 
не раз говорили про того або іншого корупціонера, 
що він уникнув покарання (варіант – реального по-
збавлення волі), тому що «ділився». З ким ділився? 
Чим? На що пішли «подаровані» активи? Відповідь 
на ці питання, як правило, з'являється у формі мімі-
ки і жестикуляції – значущо підняті вгору всезнаю-
чий погляд і не менш обізнаний вказівний палець. 
Між тим у більшості випадків відгадка – той самий 
общак. Якщо абстрактний корупціонер дійсно «ді-
лився», значить, він член клану, злочинного співто-
вариства, що обґрунтовано розраховує не лише на 
адміністративну і правоохоронну, але і на коруп-
ційну підтримку інших учасників. Зрадять? Тоді 
навіщо «ділитися» іншим? Сьогодні здали його, 
завтра – тебе. Чи багато ми знаємо збоїв кругової 
поруки? 

По-друге, сучасний общак – це ключовий ат-
рибут модернізованого корупційного ладу. Зіставте 
принципи формування матеріальної бази легальних 
громадських організацій і незаконних общаків. На-
приклад, в Статуті КПРС було записано: «Членом 
партії вважається всякий, що визнає програму пар-
тії, працюючий в одній з її організацій, такий, що 
підкоряється постановам партії і що сплачує член-
ські внески». Все те ж саме, тільки вигляд збоку. 
Спеціально для «вірних ленінців»: мова не про 
прирівнювання комуністів до корупціонерів, а про 
те, що і ті й інші – організація. У першому випад-
ку – законна, в другому – ні. Сплата общакових 
внесків як символ приналежності до «ордену» обі-
цяє його членам величезні можливості (природно, в 
межах встановлених угрупуванням меж дозволено-
го, або, на сленгу – «берегів»). Від присутності на 
статусних заходах (самих різних масштабів аж до 
міжнародного) поряд з «магістром» до рішення 
будь-яких бізнес-питань без прив'язки до підсумко-
вих результатів. Від державної підтримки на зов-
нішніх ринках до захисту від претензій правоохо-
ронних органів будь-якого рівня. Від отримання 
бюджетних коштів без відповідного обґрунтування 
до допомоги в делікатних ситуаціях, пов'язаних з 
неплатоспроможністю і банкрутством окремих під-
контрольних комерційних структур. 

По-третє, сучасний общак – це й засіб отри-
мання додаткового доходу усередині корупційного 
співтовариства. Часи, коли общаки створювалися 
виключно як каси взаємодопомоги, неважливо, 
злочинні або «громадські», пішла вминуле. У наш 
час общаки використовуються для «справедливо-
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го» перерозподілу корупційного доходу, мінімізу-
ючи ризик «сьогодні густо – завтра порожньо» від-
носно безіменного героя групи. Якщо конкретний 
службовець тривалий час «розробляє» потенційно 
«хлібну» тему – що ж йому, «в дорозі» лапу смок-
тати? 

З общаку можна отримати додаткове фінансу-
вання, особливо якщо частина «загальних» коштів 
вже розміщена в «пайовому» бізнесі. Общакові 
гроші активно позичаються, легалізувавшись і при-
носячи додатковий доход («гроші повинні працю-
вати»). Як признався заступник міністра фінансів 
Олексій Моісеєв 25 вересня 2013 р. в ефірі федера-
льного каналу «Россия-24», 8-12 років тому ресур-
сну основу мікрофінансового кредитування в Росії 
складали гроші общаків. Замміністра так і сказав – 
«общаки». Іншими словами, держава знала про ві-
дмивання злочинних капіталів, але нічого для його 
припинення не робила (http://www.vesti.ru/only 
video. html?vid=540291). Нарешті, частину коштів 
завжди можна обмінять на нематеріальну допомогу 
«друзів-суперників» з аналогічного угрупування. 
Знавці представлений перелік методологічних об-
щакових властивостей, без сумніву, продовжать. 

«Коли ж вони понажираються!» – раз по раз 
чуємо ми гнівний вигук обивателя. А ніколи! Об-
щак – не резервуар і не акумулятор, общак – меха-
нізм, суть якого не стільки у зборі фіксованого об-
сягу добровільних пожертвувань, скільки в забез-
печенні безперебійного функціонування усієї сис-
теми, будь то тюремне, злочинне або корумповане 
співтовариство. У цьому паралельному світі кара-
ється не стільки марнотратство хрещених батьків, 
скільки приховування внескообкладаємих доходів 
(на сленгу – «крисятництво»). «Щур» з ганьбою 
виганяється із зграї, а іноді, особливо якщо це пуб-
лічна фігура, разом з найближчим оточенням на 
якийсь час стає зразковим ізгоєм, попутно викону-
ючи роль пугала. Цілком імовірно, що відсутність 
результативної частини по деяких гучних коруп-
ційних скандалах останніх років має саме таке по-
яснення. Втім, «щур» – це злочинець серед злочин-
ців. Новітня історія знає немало прикладів, коли 
інвестування общакових ресурсів ставало збитко-
вим з цілком об'єктивних причин. У цих випадках 
винуватці піддавалися тривалій внутрішньогрупо-
вій обструкції і навіть поза співтовариством («са-
рафанове радіо» завжди і скрізь працює безвідмов-
но) отримували клеймо «нерукопожатих». 

До речі, керівник злочинної групи ніколи не 
був хранителем общаку – він, швидше, такий собі 
«голова ради». Для забезпечення збереження і 
примноження коштів в кожному угрупуванні існує 
окремий, перевірений і замазаний в попередніх 
справах «гаманець». До якого, у свою чергу, прис-
тавляється «застібка», а до неї – додатковий «шпін-
галет». Не підберешся, та це «платникам» і не тре-

ба. Причому «гаманець», точніше, «гаманці» –
зовсім не касири, а, швидше, керівники з правом 
фінансової ініціативи..І якщо невеликі, за мірками 
конкретного угрупування, проекти можуть реалізо-
вуватися «гаманцями» самостійно, то усі без ви-
ключення середні і великі інвестиційні ініціативи 
підлягають обов'язковому колегіальному розгляду 
в спеціальному, створюваному для таких цілей 
«комітеті». Декілька слів про механізм функціону-
вання общаку. У нашу епоху общакові капітали 
вже не покояться «у безіменній могилі», як це при-
йнято показувати в кінофільмах або описувати у 
бульварній літературі. Втім, банківські рахунки 
також не підходять – завжди є ризик раптової втра-
ти (конфіскації), «стрижки» або банальної опера-
ційної помилки. Гроші, як вже говорилося, «повин-
ні працювати», і тут дуже до речі підходять оф- 
шорні схеми. 

Загальновизнано, що в середині другого деся-
тиліття XXI ст. до 90% виробничої власності офор-
млене на компанії з офшорних і напівофшорних 
юрисдикцій, де кінцеві бенефіціари (вигодоотри-
мувачі) не розкриваються. Немає ніяких підстав 
заперечувати, що значна частина «общаків» вкла-
дається як в наші, а останніми роками так і в зару-
біжні промислові активи якраз через «податкові 
гавані». Навіть якщо офшорна компанія виставляє 
дані про основних власників на загальний огляд, 
питання, який обсяг власності насправді належить 
так званим олігархам і іншим «капітанам бізнесу», 
так і залишається відкритим. Більш того, окремі 
структури, ті ж банки, з переважаючим офшорним 
капіталом нині не гребують притягати в співвлас-
ники цілком респектабельні організації, у тому чи-
слі засновані урядами тих або інших країн аж до 
американського. Як таке стає можливим – невідо-
мо, зате відомо, що корупційний експорт, напри-
клад, з Росії останніми роками не поступається си-
ровинному. 

Наступна після власності частина механізму – 
фінансування. «Обналічка», або незаконні фінансо-
ві операції, украй потрібна в якості приводного ре-
меня для поповнення общаків, а тому що усі, що 
робляться сьогодні, «антиобнальні» зусилля ніяко-
го ефекту (за винятком концентрації незаконних 
грошових потоків в декількох контролюючих пров-
ладних руках), швидше за все, не дадуть. Для лікві-
дації «обналічки» треба, окрім іншого, або ліквідо-
вувати самі общаки (що смішно), або винайти но-
вий спосіб їх комплектування (що геніально). 

І, нарешті, репутація. Не усі общакові гроші 
інвестуються у фінансово-промислові активи. Ве-
личезна увага приділяється соціальній арматурі – 
вкладенням в спортивні, культурні, інформаційно-
пропагандистські, політико-правові проекти. Ство-
рення позитивного іміджу має ключове значення не 
лише для спокійного і «порівняно чесного» вилу-
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чення грошей з громадської кишені, але і для ухва-
лення потрібних рішень на рівні керівництва. Піар-
ники і комунікатори не дадуть збрехати: значення 
бэкграунда, соціального інформаційного фону, лег-
ко недооцінити, але важко не помітити. 

Чому ж суспільство, усвідомлюючи легітим-
ність (неформальне визнання права на існування) 
інституту народних общаків, начисто відмовляє в 
цьому общакам владним? Відповідь очевидна – 
походження коштів. Одна справа, коли общак – 
нехай формально і нелегальний (функціонуючий 
поза рамками правового поля), але суспільновизна-
ний, і зовсім інша – коли він і нелегальний, і неле-
гітимний, сформований з порушеннями прийнятих 
в суспільстві норм справедливості. Ключ до вико-
рінювання інституту народних общаків – не стільки 
у фіскальних або силових потугах, скільки у відно-
вленні довіри між владою і суспільством. Важка 
багатовікова спадщина взаємної підозрілості ви-
ключає швидкі позитивні зміни. Проте варіанти 
залучення колись виведених з економіки ресурсів в 
легальний фінансово-господарський оборот є зав-
жди – від податкової амністії до силової експропрі-
ації. Сильна держава і каральна держава – різні 
смислові конструкти. 

Випадок з владними общаками особливий, 
який терапевтичними методами (на зразок фінан-
сування соціальнозначимих заходів або ефективно-
го фінансового менеджменту) не лікується. Потріб-
на хірургія, точніше – ампутація. Мабуть, підсві-
домо розуміючи неможливість громадського комп-
ромісу, можновладці усіма можливими способами 
намагаються максимально надійно заховати вкра-
дені у суспільства кошти, у тому числі через вкла-
дення в самі різні зарубіжні проекти. Що ж до ігно-
рування наявності інституту владних, корупційних 
общаків, то цей факт лише підтверджує визначен-
ня, винесене в назву підрозділу. 

 
2. «Донецькі общаки» - Р. Ахмєтов,  

«Сім’я» і Со та інші 
 

Небажання «працювати на Москву» стало 
причиною вибуху Брагіна і розстрілу Щербаня? 
Перший публічний виклад «общакової» версії при-
чин «донецьких війн» початку 1990-х наведено у 
[1]. Цікаво, що старожили Донбасу – кримінально-
го завжди вважали правдивою саме цю версію 
зльоту донецького організованого злочинного 
угруповання (ОЗУ) «Жовтневі» (російською – ОПГ 
«Люкс»), відмітаючи усі інші версії. Відзначимо, 
що зліт ОПГ «Люкс» і її нинішнього лідера на кри-
мінальному небосхилі Донбасу, а потім інсталяція 
активу цієї ОПГ в державні інститути України від-
бувся на думку деяких експертів багато в чому за-
вдяки діяльній підтримці спецслужб України та 
Росії?. 

У світлі нижчевикладеного воістину виникає 
питання до органів державної безпеки: які активи 
нині найбагатішої людини в Україні дійсно нале-
жать йому? А які нібито йому і належать, але на-
справді мають зовсім інших беніфиціаріїв (і дай 
Бог, щоб серед них не фігурували спецслужби Ро-
сійської Федерації)? І ще: нині державою фактично 
управляють люди, які ретельно приховують свої 
біографії, а також історію походження своїх капі-
талів і від співвітчизників, і від міжнародної гро-
мадськості. Приховують тому, що історія ця – бру-
дна, від неї смердить крадійством, зрадою і трупа-
ми. 

Коли підете голосувати – пам'ятаєте про це. 
Пам'ятайте про це і тоді, коли вам доведеться за-
хищати від цих людей свій бізнес, будинок, сім'ю і 
самих себе. Не треба себе обманювати – можуть 
настати і такі часи. «Реанімація розслідування 
вбивства народного депутата і бізнесмена Євгенія 
Щербаня, що сталося в далекому 1996 році, наро-
била немало шуму і додала нервів багатьом відо-
мим в Україні і за її межами персонам. Свого часу 
за президентства В. Януковича, після заяв сина за-
гиблого депутата, Руслана Щербаня, про причет-
ність до злочину Юлії Тимошенко і Павла Лазарен-
ка Генпрокуратура відновила слідство у цій справі. 
Перший замгенпрокурора Рінат Кузьмін достатню 
кількість разів заявляв, що у слідства є вагомі дока-
зи винності Тимошенко, і що слідство ось-ось пе-
редасть справу до суду. Проте, виходячи з останніх 
дій підопічних Кузьміна, існує вірогідність, що під 
пильним оком слідчих найближчими днями і тиж-
нями виявляться зовсім інші персонажі, чия роль у 
вбивстві Щербаня поки що ніким не вияснювалася. 

Після заяв народного депутата Геннадія Мос-
каля про причетність сина загиблого депутата Рус-
лана Щербаня до вбивства на полюванні такого 
собі Дроздова, фігура самого Руслана, що заявив 
про причетність до вбивства батька Юлії Тимоше-
нко, з'явилася в дещо сумнівному форматі. Генера-
льна прокуратура направила в Донецьку обласну 
прокуратуру запит про перевірку заяв Геннадія 
Москаля. Тепер уже сам Руслан Щербань вимуше-
ний доводити свою непричетність до вбивства, а 
його заяви про причетність до злочину проти його 
батька Юлії Тимошенко дещо згасли на тлі заяв на 
його адресу Геннадія Москаля. Син Євгена Щерба-
ня тепер вимушений виправдовуватися, що вистав-
ляє його в не зовсім вигідному світлі в цій ситу- 
ації» [1]. 

Олії у вогонь додала і багатогодинна бесіда із 
слідчими Генпрокуратури Олександри Кужель, що 
порекомендувала слідству звернути пильнішу ува-
гу на те, кому дістався бізнес Євгена Щербаня. 
Слова Кужель викликали обурення у Руслана Щер-
баня, що забажав раптом переконати усіх в тому, 
що Кужель зовсім не так вже добре знала його ба-
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тька, а тому, мовляв, нічого було її про справу 
Щербаня взагалі запитувати. Руслана Щербаня  
можна зрозуміти – він повинен тримати деяку ін-
формаційну інтригу з приводу обставин вбивства 
батька, і бути в центрі уваги, а тут раптом з'явля-
ється Олександра Кужель і «піариться», як він ви-
разився, на цій справі. 

Москаль припускає, що Руслана Щербаня зму-
сили дати заяву проти Тимошенко, «приперши до 
стінки» причетністю до вбивства Дроздова. І зараз 
Руслан Щербань, що так і не надав журналістам і 
громадськості будь-яких доказів про причетність 
Юлії Тимошенко до вбивства його батька, вимуше-
ний виправдовуватися і захищатися. 

Рената Кузьміна зараз багато хто звинувачує в 
упередженості відносно Тимошенко. Власне, бага-
тократні заяви першого замгенпрокурора про при-
четність екс-прем'єра до замовного вбивства Щер-
баня надають багатьом право так думати. Проте дії 
підлеглих Кузьміна надають право думати і про 
іншу сторону слідчих дій. Приміром, навіщо було 
викликати в Генпрокуратуру Олександру Кужель і 
спілкуватися з нею близько семи годин підряд? 
Адже відомо, що Кужель лояльна до Тимошенко і 
навряд чи допомогла б фабрикувати проти неї 
справу – швидше, навпаки. Олександра Кужель 
сказала, що поводилися з нею в Генпрокуратурі 
нормально, і цікавили слідчих відношення між со-
бою українських політиків середини дев'яностих. 
Ще Кужель порадила слідчим звернути увагу на те, 
куди подівся і в чиї руки потрапив бізнес Щербаня. 
Судячи з реакції Олександри Володимирівни на 
спілкування з підлеглими Рената Кузьміна, ті від-
дали належне її побажанням і зауваженням і відне-
слися до них з усією увагою. 

Викликали в Генпрокуратуру і Дмитра Поєзда, 
колишнього адвоката кілера Вадима Болотських, 
що признався у вбивстві Щербаня. За даними авто-
ра [1], у Поєзда цікавилися подіями, що відбували-
ся в процесі досудового слідства. Свого часу Поєзд 
розповідав йому про те, що в 2001 році під час до-
судового слідства з членів групи кілерів, що прохо-
дили у декількох гучних справах, у тому числі і по 
справі Щербаня, вибивалися свідчення проти де-
яких «впливових осіб», що живуть в Донецьку. Та-
кож, за словами Поєзда, він чув про випадки, що 
мали місце в СІЗО, коли до підслідного після на-
дання деяких «свідчень» приходив лікар, робив 
йому укол, і потім підслідний, будучи здоровим 
спортивним хлопцем, несподівано помирав від сер-
цевої недостатності. Ці факти і нині цікавлять Ген-
прокуратуру. Виходить, що свідчення проти «впли-
вових донецьких», отримані ГПУ в 2001 році, ку-
дись зникли. Проте зараз вони дуже цікавлять слід-
ство. Тоді Генпрокуратурою керував Михайло По-
тебенько, а склад слідства дуже сильно відрізнявся 
від нинішнього. До речі, як розповідав адвокат 

Дмитро Поєзд, в 2001 році в Генпрокуратурі в ку-
луарах хвалили щедрість деяких людей з оточення 
Ріната Ахмєтова, що забезпечили прокуратуру ав-
томобілями, комп'ютерами, зв'язком і необхідним 
устаткуванням для якіснішого, так би мовити, за-
безпечення роботи слідчих груп. 

У зв'язку з цим дещо незрозумілою є позиція 
Рената Кузьміна, який постійно говорить про наяв-
ні у слідства дані причетності до справи Щербаня 
Тимошенко, тоді як його підлеглі годинами розмо-
вляють з лояльною до Тимошенко Кужель про по-
літичну тусовку дев'яностих. У Генпрокуратурі є 
присутніми декілька груп впливу, або ж Ренат Ку-
зьмін – любитель тонких тактичних багатоходівок? 
Якщо навіть припустити наявність опозиційних 
Кузьміну груп впливу, то навряд чи від Кузьміна 
підлеглі приховували б допит Кужель, і навряд чи б 
без його відома і санкцій спілкувалися з нею на 
протязі майже семи годин. А відповідно, якщо 
припустити, що до Кужель в слідстві прислухають-
ся, і направлять свій погляд на те, кому і за яких 
обставин, а головне – в яких масштабах перейшло 
майно і бізнес Є. Щербаня, то слід чекати дуже не-
сподіваних поворотів у цій справі. Згадаймо, що 
відразу після розстрілу Є. Щербаня в аеропорту в 
офіс корпорації «Атон» прибули невідомі особи в 
масках і зробили виїмку більшої частини докумен-
тації по підприємствах Щербаня. Руслан Щербань, 
що згадував про цей факт в одному з коментарів, 
сказав, що так і не зрозумів, хто були ці люди і з 
якої організації. 

Прокуратура і міліція приїхали в офіс вже піс-
ля «людей в масках», що благополучно поїхали до 
приїзду правоохоронців з документацією по бізне-
су Є. Щербаня. Так що в першу чергу питання бу-
дуть у прокуратури до сина загиблого депутата. А 
також до його старшого брата, Євгена, що пережив 
замах на своє життя після вбивства батька, і що 
поїхав з України. Як, кому і в яких масштабах бра-
ти передавали або продавали те, що залишилося від 
батька, досі було покрито мороком. Руслан Щерба-
нь влаштувався працювати комерційним директо-
ром в ТОВ «Донецьке регіональне виробниче об'є-
днання «Центр» (підприємство контролюється си-
ном екс-губернатора Донецької області Володими-
ра Щербаня Артемом). 

Міноритарні акції Євгенія Щербаня в тому ж 
«Індустріальному Союзі Донбасу» якось непомітно 
перейшли в руки Ріната Ахмєтова (що пізніше ви-
вів свою долю з ІСД до СКМ, яку створив), а також 
Віталія Гайдука і Сергія Тарути. До речі, якщо про-
куратура таки надумає «копати» тему бізнесу 
Є. Щербаня і кому він перейшов, і на допит будуть 
викликані ті ж Ахмєтов, Гайдук, Тарута, то це буде, 
що називається, прецедентом. Про вбивство Євгена 
Щербаня його співзасновників по ІСД за шістна-
дцять років слідства так ніхто і не говорив. І мож-
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ливо, що цей пропуск в слідстві заповнить якраз 
Рінат Кузьмін. 

В зв'язку з цим цікаво, чи знає Генпрокуратура 
про існування в середині дев'яностих деякого «об-
щаку» на суму 82 мільйони доларів США, за який 
за інформацією автора [1], відповідали в Донецьку 
дві найвпливовіших в регіоні людини? Цим людь-
ми були нині покійні Ахать Брагін (він же Алік 
Грек) і народний депутат Є. Щербань. Цей «общак» 
їм довірили деякі «впливові» люди з Москви, що 
бажали активно прийняти участь в приватизації 
підприємств і шахт Донбасу. Самі по собі гроші 
були не дуже чистими. А якщо точніше – дуже 
брудними. Зброя і наркотики. Гроші потрібно було 
«почистити» і пустити в справу. Донбас з його ін-
фраструктурою і безліччю великих підприємств 
був дуже привабливим об'єктом для «чищення цих 
грошей». 

«Московський слід» – Юсипов Хейдар Мегде-
тович. 1958 р.н. Кличка «Лесик». У ту пору автори-
тетна у вузьких колах людина. Лідер кунцевської 
ОПГ. «Спеціалізація» – зброя і наркотики. Най-
ближчий зв'язок – Синякин Микола Петрович. Він 
же «Синій». Права рука Юсипова. Обидва ці пер-
сонажі від імені «кунцевських» і ще декілька авто-
ритетних діячів мали справи з Ахатєм Брагіним і 
Євгеном Щербанем. Цікаво, що Юсипов тісно  
спілкувався і з Йосипом Кобзоном, який часто в 
перервах між концертами в Донецьку зустрічався з 
Брагіним і Щербанем. 

Інформацію про «общак» кунцевського угру-
пування, що перебуває в Донецьку, автор [1] отри-
мав з трьох незалежних одне від одного і заслуго-
вуючих на довіру джерел. Втім, за інформацією 
цього автора, гроші були не лише «кунцевські». За 
деякими даними, в діяльності угрупування були 
зацікавлені деякі особи в погонах раніше КДБ, а 
потім вже російських спецслужб. За наявною ін- 
формацією, «кунцевські» брали участь в постачан-
нях зброї на Близький Схід і Північний Кавказ на 
початку і середині дев'яностих, і швидше за все, не 
без допомоги «даху» на самому верху. Постачан-
нями зброї у «кунцевських» займався Синякин (до 
речі, за наявними даними, кілер Вадим Болотських 
був якраз креатурою Синякина). 

Євген Щербань і Брагін спочатку погодилися 
на пропозицію з Москви, озвучену «кунцевськи-
ми». Понад 80 мільйонів доларів повинні були піти 
в Донбас на приватизацію з переходом місцевої 
промисловості в «московські авторитетні руки». 
Натомість Брагіну і Щербаню пропонувалося стати 
повновладними хазяями регіону з дуже серйозними 
покровителями в Москві. З тими, хто стояв над 
«кунцевськими». Проте трохи розміркувавши, Бра-
гін і Щербань вирішують не брати на себе зобов'я-
зання по «общаку» перед москвичами. Обоє розу-
міють, що в цьому випадку будуть усього лише 

пішаками в розкладі, і не хочуть втрачати незалеж-
ність. Вони пропонують повернути «общак», не 
бажають подовжувати співпрацю з Москвою. 

На Брагіна чиниться тиск з боку Москви через 
донбасівських «авторитетів». Одного з них – Еду- 
арда Брагинського (Чирика) несподівано розстрі-
люють з автомата. Чирик був «злодієм в законі», і 
був в дуже хороших стосунках з Хейдаром Юсипо-
вим, а також з близьким до Юсипова Магомедом 
Алієвим (Магой). Чирик також дружив з Кушніром, 
який пізніше організовує вбивства Щербаня і Бра-
гіна. Після смерті Чирика, за інформацією автора 
[1], в Донецьк приїжджає з концертами в місцеву 
філармонію Йосип Кобзон, у якого відбувається 
розмова з Брагіним на підвищених тонах. Джерела 
стверджують, що є запис цієї розмови. Автор [1] 
переказує із слів тих, хто її чув. За наявною інфор-
мацією, Кобзон звинувачував Брагіна в смерті «ав-
торитета» Чирика, за що той у відповідь запропо-
нував шість мільйонів доларів відступних «за Чи-
рика», віддати «кунцевський» общак і «брати» 
участь в «всесоюзному» злодійському общаку, при 
цьому сказавши, що в Донбас все одно нікого не 
пустить. У відповідь Кобзон порадив Брагіну «за-
сунути собі куди чимдалі свої копійки», давши зро-
зуміти, що на Брагіна чекають незабаром великі 
неприємності. «Мені пох…», – відповів Брагін, на 
що Кобзон філософські вимовив, що «пох… тільки 
болотяні чоботи, синок». 

Потім почалася війна, розв'язана криміналь-
ною Москвою на рівні Донбасу. Між прибічниками 
Брагіна і його супротивниками. Яка закінчилася 
вибухом на стадіоні «Шахтар», розстрілом Є. Щер-
баня в аеропорту Донецька, партнера Щербаня По-
ла Тейтума в Москві. Джерела стверджують, що 
«москвичі» не стали терпіти в Донбасі двох норов-
ливих його хазяїв. Ще – є інформація, що криміна-
льна війна в Донецьку стала прекрасним приводом 
для деякої «зачистки» регіону від «непотрібних» 
авторитетів з боку спецслужб, що знайшли прекра-
сний привід «очистити регіон». Зв'язки на рівні 
спецслужб між Україною і Росією і між окремими 
персонажами могли зіграти так, що наші силові 
структури в особі їх окремих представників просто 
отримали прохання «не перешкоджати». Можливо, 
тому замовники вбивств Брагіна, Щербаня і інших 
«авторитетних» діячів того часу так і не були знай-
дені, а їх справи дуже добре почищені? 

В розпал «розборок» в Донбасі було здійснено 
замах і на Ріната Ахмєтова. Проте, за даними авто-
ра [1], за нього було кому просити. Каміль Ісхаков, 
колишній мер Казані, екс-повпред Президента РФ 
на Далекому Сході, та Венер Салімов, колишній 
голова КДБ Татарстану. Ці дві людини, а також їх 
найближче оточення свого часу зіграли в житті Рі-
ната Ахмєтова дуже важливу роль. Родинні зв'язки 
все-таки сильна штука. Більше на Ахмєтова не ро-
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били замахів. Він залишився фактично один в цій 
війні. Втім, війна не закінчилася – напевно комусь 
в цій країні і за її межами Ахмєтов, що приватизу-
вав, до речі, все те, що захищав його ще один дуже 
незручний родич Ахать Брагін.  

«На мій погляд, Євген Щербань, як і Ахать 
Брагін, були убиті через відмову співпрацювати з 
московськими кримінальними кланами в питаннях 
приватизації підприємств Донбасу», – стверджує 
журналіст Сергій Кузин, що присвятив справі 
Щербаня низку публікацій в «Дзеркалі тижня» і 
декількох інтернет-виданнях [2]. За словами жур-
наліста, представники московських кримінальних 
кланів в спайці з російськими спецслужбами, що 
курирували їх діяльність, мали на початку дев'яно-
стих років минулого століття певні наміри щодо 
промислових підприємств Донбасу. «Ахать Брагін 
мав з цими угрупуваннями щільні зв'язки ще з во-
сьмидесятих років, і був призначений «смотрящім» 
в Донбасі від цих угрупувань. Проте став дратувати 
своїх кураторів тим, що відійшов від злодійських 
понять, мав справу з так званими «спортсменами» 
(«бєспрєдєльщіками»), що бажали переділу влади і 
сфер впливу в регіоні. За це Брагіним московська 
кримінальна верхівка була невдоволена і подуму-
вала змінити «наглядача». Привід знайшовся у ви-
гляді деякого «общаку» – вісімдесяти з гаком міль-
йонів доларів, які московські авторитети довірили 
Брагіну для поступової приватизації донецьких 
промислових підприємств і об'єктів. Брагін був ви-
мушений погодитися, оскільки розумів, що їм і так 
невдоволені в Москві. Разом з Євгеном Щербанем, 
який був його партнером і теж мав певні інтереси в 
Москві, вони узяли московський «общак» під свою 
відповідальність. Проте потім Брагін вирішив по-
вернути москвичам «общак» з небажання пускати 
їх в Донбас» [2]. За словами журналіста, до Брагіна 
після його відмови реалізувати московський «об-
щак» в Донбасі приїхав від московських криміна-
льних авторитетів такий собі Брагинський по клич-
ці «Чирик», який намагався переконати Брагіна не 
сваритися з москвичами.  

«Брагін відповів відмовою на пропозицію 
«Чирика» йти на «мирову». Незабаром після цієї 
розмови Брагинського розстрілюють, а московська 
кримінальна верхівка пред'явила Брагіну смерть 
«Чирика». Брагін пропонував сім мільйонів доларів 
відступних за смерть Чирика, і збільшення своєї 
долі в «всесоюзному» злодійському общаку, проте 
взаємопорозуміння сторони не знайшли. Привід 
для заміни (усунення) Брагіна був знайдений», – 
стверджує журналіст. Незабаром після цього гине 
Брагін, якого підірвали на стадіоні «Шахтар» під 
час матчу, а через рік з невеликим в донецькому 
аеропорту розстріляний Євген Щербань, партнер 
Брагіна, що теж не бажав приходу москвичів на 
донецьку територію. «Група кілерів Кушнира пра-

цювала якраз від москвичів. Той же Вадим Болот-
ських, він же Вадик «Москвич», вважався фахівцем 
з різного роду диверсійних заходів. Він провчився 
трохи більше року в міліційній «вишці» за антите-
рористичним профілем, потім не зійшовся характе-
рами з керівництвом і був відрахований. Пішов в 
армію, охороняв зеків. Після армії рік пропрацював 
в охороні якогось московського кооперативу, потім 
сліди його загубилися. Виплив він вже в якості го-
ловного фахівця зі всякого роду диверсійним захо-
дам вже під час великої кримінальної війни в Дон-
басі. Болотських вважався людиною деякого «Си-
няка» по прізвищу Синякин – авторитету з Москви, 
що займається торгівлею зброєю під ковпаком 
спец- 
служб«, – говорить Сергій Кузин [2]. На думку  
журналіста, після вбивств Щербаня і Брагіна мос-
ковські авторитети посадили «смотрящім» в Дон-
басі того, хто через короткий час став одним з най-
багатіших людей в країні. «Усі ці великі корпорації 
з мільярдними активами насправді контролюються 
і контролювалися іншими людьми, їх так звані 
«власники» – усього лише «наглядають» від тих, 
хто ще в дев'яностих зумів зайти в Донбас, і погли-
нути масу привабливих об'єктів і підприємств», – 
вважає Сергій Кузин [2]. 

Справа Щербаня досягла тієї точки кипіння, 
коли не знаєш, з якого боку зірве кришку гарячою 
парою. Під каток старих справ сьогодні може пот-
рапити будь-хто, хто мав щастя розбагатіти у бурх-
ливі дев'яності. А тому найцікавіше тільки почина-
ється.  

Колишнього "короля Донбасу" Ріната Ахмєто-
ва ще рано списувати з рахунків. Незважаючи на 
відхід в тінь і нібито усунення від владних струк-
тур, бізнес олігарха продовжує отримувати префе-
ренції. Спостерігаються вельми цікаві, але, на пог-
ляд експертів, напрочуд негарні перекоси. Так, не-
зважаючи на катастрофічне зростання заборговано-
сті у сфері теплоенергетики, яка вже призвела до 
відключення гарячого водопостачання навіть в сто-
лиці, теплогенерації Ахмєтова отримують право не 
платити державі за спожиті ресурси. Останнє рі-
шення такого штибу – домовленості між компанією 
"Західенерго" (знаходиться під контролем ДПЕК 
Ахмєтова) і державним "Вугіллям України" про 
реструктуризацію заборгованості на суму 397 млн 
грн за поставлене на підприємство вугілля. За да-
ними експертів [7], повертати борги компанія Ах-
метова зможе упродовж 10 років по ставці до 10%. 
Проте в офіційній відповіді ДПЕК на запит «Еко-
номічної Правди» (ЕП) значиться вже інший тер-
мін – 20 років. 

По суті справи, розстрочка на 10 або на 20 ро-
ків – це фактично «пробачення боргу». Процентна 
ставка істотно нижче очікуваної інфляції. За деся-
тиліття або два зростання цін повністю "з'їсть" не 
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лише відсотки, але і саму суму кредиту. А якщо 
станеться девальвація, ДПЕК "відіб'є" борг в най-
коротший строк. Подібні умови для бізнесу доне-
цького олігарха – явно не наслідок військових дій 
на його малій батьківщині. Захід України, де базу-
ється "ДПЕК Західенерго", не охоплений озброє-

ними конфліктами. Вочевидь, немає проблем у 
"ДПЕК Західенерго" і з платіжною дисципліною 
клієнтів. П'ята за розміром енергогенеруюча ком-
панія України зі встановленою потужністю 4707,5 
МВт активно продає електроенергію на експорт в 
країни Європи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура бізнес-блоку «Генерація» ДПЕК 

 
Швидше, подібні умови реструктуризації бор-

гу перед держпідприємством – ілюстрація «между-
собойчика», який мають між собою ДПЕК і «Ву-
гілля України». А також сигналізують про скоро-
чення впливу «сім'ї» на ринок вугілля після втечі з 
країни Віктора Януковича із співтоваришами. 
«Економічна правда» свого часу писала, якою була 
ситуація на держпідприємстві ще в 2013 році. «Ву-
гілля України», яке було створено в 2003 році для 
підтримки державних шахт з високою собівартістю 
і низькою якістю вугілля, насправді перетворилося 
на годівницю для «сім'ї» і структур Олександра 
Єфремова, які на пару контролювали велику части-
ну нелегальних копанок вугілля на Донбасі. Офі-
ційне прикриття схем робив екс-міністр енергетики 
Едуард Ставицький. Сенс схеми, що отримала най-
більший розвиток в 2009-2013 роках, був гранично 
простий. Видобуте в копанках вугілля оформлялося 
як вугілля державних шахт. Реально ж, процеси 
перевантаження вугілля контролювалися структу-
рами, підконтрольними Єфремову і Олександру 
Януковичу. Після змішування, "державне" вугілля 
продавалося енергогенераціям через "Вугілля 
України" за єдиною ціною, частина якої компенсу-
валася дотаціями з бюджету (у 2013 році їх сума 
склала 13,2 млрд грн). 

Держава на цій схемі отримувала величезні 
збитки. Ціна продажу 1 тонни товарної вугільної 
продукції у 2013 р. склала близько 490 грн. При 
цьому фактична собівартість вугілля шахтної здо-
бичі на Донбасі складає приблизно 1350 грн, або 
майже в три рази більше. Різницю в 100 доларів на 
тонні покривала держава. У той же самий час, ву-
гілля з копанок коштувало "сім'ї", структурам Юрія 
"Єнакіївського" (Иванющенка) і Олександра Єфре-
мова ті ж 500 грн. Видаючи своє вугілля за здобуте 
на державних шахтах, вони майже в повному обсязі 
"пиляли" держдотації на вугільну галузь з бюдже-
ту. До недавніх пір, Ахмєтов не мав в описаній 
схемі особливої участі. Собівартість вугілля, яке 
добувається на власних шахтах ДПЕК і орендова-
них у держави Свердловськ- і Ровенькиантрацит, – 
ті ж 500-550 грн. При цьому ахметівські підприєм-
ства дістають з надр вугілля з меншим змістом сір-
ки: він підходить для спалюваннях в доменних пе-
чах. Тоді як державне вугілля і вугілля з копанок – 
зі змістом сірки вище 3% – годиться тільки для ви-
робництва теплової енерегії. При цьому, воно май-
же втричі дорожче. 

В зв'язку з цим, Ахмєтов ніколи не був заціка-
влений в придбанні твердого палива у "Вугілля 
України", оскільки переплачував би прямо в кише-
ню "сім'ї" і Єфремову. Але, судячи з усього, йому 
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це вугілля нав'язували, звідки і виник досить прис-
тойний борг – який, знову ж таки, Ахмєтов навряд 
чи хотів повертати. Ймовірно, щоб не потрапляти в 
такі ситуації надалі (а може, і щоб не повертати 
старі борги), Ахмєтов навіть зміг пролобіювати  
ліквідацію "Вугілля України" в 2015 р. Відповідна 
норма була закладена в план структурних реформ 
екс-президента Януковича. Проте, як стверджують 
джерела "ЕП" в Міненерго, «на прохання» структур 
Юрія Иванющенка і Олександра Єфремова, і за 
підтримки людей Юрія Бойка, наказ про ліквідацію 
"Вугілля України" був скасований. Відповідне роз-
порядження 4 червня 2014 р. підписав міністр ене-
ргетики і вугільної промисловості Юрій Продан. 
Втім, можливо, ця дія була продиктована простим 
бажанням держави не допустити "розчинення в 
повітрі" тих грошей, які держкомпанія зобов'язана 
була отримати у тому числі і з ДПЕК. 

Після цього пан Ахмєтов був вимушений до-
магатися чергової реструктуризації своїх боргів 
перед "Вугіллям України" (які могли просто зник-
нути разом з ліквідовуваною компанією в 2015 р.). 
Не виключено, що менеджмент держкомпанії піді-
грає в цьому прагненні Рінату Леонідовичу. На-
приклад, під час дії наказу екс-міністра енергетики 
Едуарда Ставицького про ліквідацію "Вугілля 
України", юристи держкомпанії не змогли довести 
суду, що "Вугілля України" буде ліквідовано. Той 
суд займався розглядом вимоги до "Західенерего" 
погасити борг. Слабка позиція юристів "Вугілля 
України" дозволила ахмєтівським юристам без зу-
силь добитися вигідної для себе реструктуризації. 
Як повідомив ЕП в.о. гендиректора "Вугілля Укра-
їни" Сергій Стародубцев, дебіторська заборгова-
ність держкомпанії значно перевищує кредиторсь-
ку. "Дебіторська заборгованість склалася, головним 
чином, із-за хронічного відставання в розрахунках 
за спожите вугілля з боку основних його покупців і 
підписки вуглевидобувним підприємствам вугілля 
майбутнього постачання, яке надавалося за рахунок 
кредитних коштів", – повідомили в держкомпанії 
[7]. 

Таким чином, "Вугілля України" перетворило-
ся на величезну "чорну діру". Компанія авансом 
оплачує ще не видобуте вугілля, отримуючи для 
цього кредити. Із зворотного боку, компанія дає 
відстрочення і вигідну реструктуризацію оплати 
Ахмєтову і іншим покупцям вугілля. У програші 
лише держава, на якій повисають борги від такого 
"вигідного бізнесу", – грошові розриви покривали-
ся за рахунок бюджету. Реверанси з Ахметовим 
мають ще один украй неприємний наслідок. Через 
неповернення дебиторки, держкомпанія наполег-
ливо не хоче розраховуватися вже зі своїми креди-
торами. Так, 22 липня 2014 р. суд примусово стяг-
нув з "Вугілля України" 394 млн грн на користь 
Промінвестбанку. Втім, це лише рішення суду – 

живих грошей у компанії немає. Тобто Промінвест-
банк навряд чи отримає навіть ту суму, яка визнана 
судом. І цей випадок не одиничний. На цей час (се-
редина 2014 р.) загальний борг держпідприємства 
складав близько 3 млрд грн. Основна його частина 
сформувалася в 2010 р., коли в посткризовому  
бюджеті бракувало грошей на дотації галузі. Це 
призвело до того, що в 2008-2009 і в першому квар-
талі 2010 року сталося значне падіння здобичі в 
Україні. Нарікаючи на "папєрєдніков", уряд  
М. Азарова набрав кредитів під обіцянку, що неза-
баром виправить ситуацію на держшахтах. Проте 
потім у вугільній сфері почалося засилля "сім'ї". 

Загальний борг підприємства перед банками 
України складає більше 2,4 млрд грн, або 80% зага-
льного боргу. Це без урахування прострочених від-
сотків за користування кредитами. Платити по них 
держпідприємство не може через складну фінансо-
ву ситуацію – яку "Вугіллю України" створює та 
же ДПЕК Ріната Ахмєтова. Найбільшими кредито-
рами держкомпанії є держбанки. В сукупності вони 
видали "Вугіллю України" 1,3 млрд грн. Ще близь-
ко 1,1 млрд грн держпідприємству надали у борг 
недержавні банки [7]. 

Безумовно, повернення боргу з боку "ДПЕК 
Західенерго" на справедливих умовах могло би іс-
тотно поліпшити фінансову ситуацію держпідпри-
ємства. Це понизило б навантаження на бюджет, 
якому рано чи пізно доведеться брати на себе роз-
рахунки з кредиторами компанії. Проте в Генпро-
куратурі чомусь впритул не помічають розігрува-
них на вугільному ринку схем. У відповідь на запит 
ЕП відносно боргових взаємовідносин між "Вугіл-
лям України" і "ДПЕК Західенерго", в результаті 
яких можуть бути нанесені збитки державі, в Ген- 
прокуратурі відповіли, що "не відстежують цю си-
туацію" [7]. Не сильно стурбовані поверненням 
виданих держпідприємству кредитів і в Національ-
ному банку. За відомостями "ЕП", державним і од-
ному з російських держбанків індивідуальними 
рішеннями НБУ в "сімейний" період було дозволе-
но не формувати в повному обсязі резерви під про-
блемну заборгованість "Вугілля України". Мабуть, 
зроблено це було тому, що "втрачені" позики вико-
ристовувалися переважно для розрахунку з шахта-
ми, близькими до Олександра Януковича. 

А деякі банки, обходячи інструкції НБУ, і зо-
всім прикривають "Вугілля України" від кредито-
рів. Учасники ринку говорять про кричущі усвідом-
лені порушення з боку колег-банкірів. Усупереч 
арештам Виконавчої служби, які вже накладені на 
рахунки "Вугілля України" в "Фортуна банку", ке-
рівництво банку погоджує відкриття нових рахун-
ків, тим самим перешкоджаючи ефективній роботі 
судової системи. Маніпулюючи планом рахунків і 
порушуючи інструкції НБУ, співробітники банку 
"Київська Русь" також допомагають боржникові 
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ухилятися від рішення Феміди [7]. Менеджмент 
держпідприємства дій для погашення заборговано-
сті так само не робить. Це звучить безглуздо, тому 
що "Вугілля України" і держбюджет мають бути 
зацікавлені в отриманні грошей. Проте, у відповідь 
на позови банкірів, держпідприємство подало заяву 
про розстрочку на виплату боргу строком на 20 
років. На щастя, суд його не задовольнив. Апеляція 
"Вугілля України" також була відхилена. Але сама 
спроба явно заслуговує на увагу влади. Топ-
менеджмент держпідприємства мабуть розраховує, 
що при таких розстрочках пройдуть терміни позов-
ної давності, пов'язані з розкраданням інвестицій-
них кредитів. Їм не доведеться за це відповідати. 

У свою чергу, в ДПЕК після отримання вигід-
них умов не бачать необхідності гасити борг перед 
держкомпанією. Як повідомила ЕП прес-служба 
компанії Ріната Ахмєтова, борг ПрАТ "Західенер-
го" перед ДП "Вугілля України" сформувався у 
2009-2011 роках, ще до приватизації енергогене-
руючої компанії. На початку 2012 р. Господарський 
суд Львівської області прийняв рішення про ви-
знання наявності боргу. Враховуючи фінансовий 
стан підприємства, він затвердив його розстрочену 
виплату упродовж подальших 20 років. Після на-
буття цим рішенням чинності, ПрАТ "ДПЕК Захід-
енерго" щомісячно виплачує цей борг. "Теплова 
генерація України має високу ступінь зносу устат-
кування, тому потребує модернізації для забезпе-
чення надійного і безперебійного виробництва еле-
ктроенергії. Єдиним джерелом отримання доходів 
ПрАТ "ДПЕК Західенерго" є реалізація виробленої 
електроенергії. Зміна способу виплати боргу перед 
ДП "Вугілля України" може призвести до негатив-
них наслідків, оскільки у підприємства висока пот-
реба в наявності достатніх коштів для проведення 
модернізації і забезпечення виробничого проце-
су", – повідомляє прес-служба компанії [7]. 

«У наявності очевидний цинізм як держчинов-
ників, так і самого пана Ахмєтова. В умовах вели-
чезного дефіциту бюджету, який є головним аргу-
ментом для влади в процесі підвищення тарифів на 
электро- і теплову енергію для населення, держава 
фактично дозволяє одній з найбільших енергогене-
рацій не розраховуватися по боргах. Цікаво, на скі-
льки державі довелося б підвищувати тарифи на 
електрику і тепло, якби ці борги погашалися?» [7] – 
це питання експертів поки що залишається без від-
повіді.  

14 липня 2014 року угода з об'єднання гірни-
чо-металургійних активів СКМ і «Смарт-холдингу» 
у рамках Групи «Метінвест» була остаточно завер-
шена. На останньому етапі угоди група «Смарт» 
внесла до статутного капіталу Metinvest B.V. 100% 
акцій компанії Trosilia Holdings Limited (Кіпр), в 
опосередкованому володінні якої знаходиться 
46,15% акцій ПАО «Південний гірничо-збагачу-

вальний комбінат» (ПівдГЗК). Обидві сторони уго-
ди відмітили, що синергію від злиття своїх гірничо-
металургійних активів компанії отримують вже 
упродовж декількох років: більшість з них була 
об'єднана раніше. Тепер угода нарешті остаточно 
завершена юридично – зокрема, вона отримала 
схвалення Антимонопольного комітету України.  

Вигода «Метінвесту» від підписаних домовле-
ностей очевидна: група офіційно отримала 46,15% 
акцій ПівдГЗКу – одного з найбільших виробників 
залізорудної сировини в Україні, а також унікаль-
ного виробника агломерату. Станом на 2008 рік 
проектна потужність ПІВДГЗКа складала 9 млн 
тонн, агломерату – 5 млн тонн. На момент початку 
об'єднання потужності комбінату складали 24% від 
загального обсягу виробництва товарного ЗРК в 
країні. ПІВДГЗК виробляв 1,4 млн т високоякісно-
го концентрату зі змістом заліза у 67,7%. Поста-
чання продукції здійснювалися в Австрію, Угор-
щину, Польщу, Румунію, Словаччину і Чехію. На 
внутрішньому ринку комбінат забезпечував агло-
мератом групу «Приват», «Метінвест» і корпора-
цію ІСД. Отримання контролю над ПІВДГЗК дало 
можливість наростити долю групи на вітчизняному 
залізорудному ринку з 60% до 69%, говорить аналі-
тик компанії Eavex Capital Іван Дзвинка. «Завдяки 
встановленню контролю над ПІВДГЗК виручка 
«Метінвеста» від продажів руди приноситиме групі 
щорічно не менше $ 800 млн», – підрахував Дзвин-
ка [3]. Додаткова сировина стає непоганою статтею 
доходу у той момент, коли металургійний дивізіон 
компанії переживає труднощі зі збутом на світових 
ринках. Іншими словами, завершення угоди зі 
«Смарт-холдингом» дозволяє диверсифікувати біз-
нес «Метінвесту», зробити його стійкішим і конку-
рентним. Це особливо важливо в умовах світового 
попиту, що знижується, на український металопро-
кат, оскільки дозволяє приділити більше уваги роз-
витку сировинного напряму, упевнені експерти.  

Починаючи з 2010 р., коли на ПІВДГЗК при-
йшов менеджмент «Метінвесту», комбінат постій-
но збільшував обсяг виробництва залізорудної си-
ровини (ЗРС) – в середньому на 12% на рік. Стабі-
льно зростав і обсяг експорту – в середньому на 
13% на рік. Географія відвантажень була розшире-
на – продукцію комбінату стали поставляти в Уго-
рщину, Румунію і Австрію. Був істотно збільшений 
об'єм поставок в Китай, Чехію і Сербію  

ПІВДГЗК, на думку Івана Дзвинки, також ви-
грав від угоди – відтепер він забезпечений замов-
леннями завдяки налагодженій збутовій системі 
холдингу «Метінвест». Інтеграція дозволить опти-
мізувати маркетингові і збутові витрати, а також 
розширити географію експорту завдяки материнсь-
кій компанії. На думку генерального директора 
ПАО «Південний ГЗК» Костянтина Федіна за під-
сумками 2013 року, наприклад, комбінат збільшив 
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випуск концентрату в порівнянні з 2009 роком на 
52,8% – до 10,9 млн тонн, випуск агломерату – в 2,2 
разу, до 2,4 млн тонн. «За обсягами виробництва 
продукції в 2013 році у ПІВДГЗКа були найкращі 
показники за останні 20 років», – говорить він. У 
2013 році ПІВДГЗК, незважаючи на другий виток 
кризи на ринку, отримав 3,4 млрд грн чистого при-
бутку. Виріс і доход компанії – до 9,3 млрд грн. (на 
11,6% у порівнянні з 2012 роком) [3].  

Важливо також, що ПІВДГЗК не лише отри-
мав контроль з боку «Метінвеста», але ще і профі-
льного інвестора, який зможе розвивати комбінат. 
Вже починаючи з 2011 року, ПІВДГЗК при схва-
ленні материнських компаній став освоювати мас-
штабні інвестиції: в 2012-2013 роках вони складали 
850 млн грн щорічно. Результатом цих вкладень 
стало технічне переозброєння підприємства, зни-
ження витрат і собівартості продукції, що випуска-
ється. Наприклад, «реалізація проекту будівництва 
ЦПТ (циклічно-потокова технологія) дозволила 
змінити існуючу схему транспортування руди і по-
низити собівартість її здобичі», – розповідає Кос-
тянтин Федин. Будівництво ЦПТ було почато в 
2003 році і призупинено у березні 2009 року через 
відсутність фінансування. У 2010 році ці роботи 
були відновлені. «Запуск ЦПТ в 2013 році дозволив 
нам зменшити вантажообіг залізничного транспор-
ту в 1,7 разу, понизити собівартість видобутку руди 
і підготувати кар'єр для подальшого розвитку», – 
підкреслює генеральний директор ПІВДГЗКа [3].  

Об'єднання активів дозволило компанії 
«Смарт-холдинг» наростити свій міноритарний 
пакет в «Метінвесті» до 23,76%, оскільки в ході 
угоди була випущена додаткова акція компанії. Але 
найголовніше – холдинг Вадима Новинського 
отримав, згідно з угодою, право вето з низки пи-
тань, що відносяться до компетенції наглядової 
ради і загальних зборів акціонерів Metinvest В.V. 
Крім того, з 10 членів наглядової ради Metinvest 
B.V. сім призначатимуться від СКМ, а три – від 
«Смарт-холдингу». CEO Metinvest В. V. і Групи 
«Метінвест» призначатиметься СКМ, а «Смарт-
холдинг» отримає право призначати другого дирек-
тора – члена правління Metinvest В. V. 

«Російська зброя вже в травні 2014 р. перетво-
рила території Донбасу, які контролюють сепара-
тисти, на справжній театр бойових дій. Населення 
підтримувало заколотників, бо ті обіцяли віднов-
лення порядку та радянських цінностей. Регіон 
швидко швидко рухався до того, щоб стати новим 
Придністров’ям. Вистачило одного місяця, щоб на 
Донбасі все змінилося. Ще наприкінці квітня 
2014 р. йшлося про масову активність, Антимай-
дан, що імітував ті самі методи, до яких вдавалися 
учасники протестів у Києві, але цього разу – щоб 
висловити недовіру новій владі країни. А вже в 
травні в регіоні точилася війна. Правда не скрізь, а 

в зоні трикутника, кожна зі сторін якого завдовжки 
приблизно 200 км, а кутами були міста Слов’янськ, 
Донецьк і Луганськ. 

У цьому трикутнику мешкало від двох до 
трьох мільйонів осіб. Дороги спорожніли. Життя 
зупинилося. Більшість людей не виходили на робо-
ту. Залишаючись удома, вони намагалися захисти-
ти власні помешкання та своїх рідних. Крамниці 
були відчинені лише кілька годин на день. Їжу ку-
пити можна, вода є, електричний струм також. 
Життя триває, попри все. Але в душах оселився 
страх. Кожен шукав хоч якісь новини та сподівався, 
що його будинок не зачепить уламок снаряда. Ще в 
квітні 2014 р. переважну частину пропускних пунк-
тів на дорогах контролювали цивільні особи з па-
лицями в руках. Тепер блокпостів менше, але їх 
укріплено. Ними відали щедро озброєні молодики в 
камуфляжній формі та балаклавах» [5]. 

В статті [6] командир батальйону «Донбас» 
розповідає про добровольчий спецназ, чеченський 
слід і невідворотність терору. Хтось називає їх 
героями, хтось звинувачує в махновщині. У них 
більш як за місяць (квітень-травень 2014 р. – В.Л.) 
бойових дій є і перемоги, і страшний нерівний бій 
під Карлівкою з так званим батальйоном «Вос-
ток», коли загинуло шість бійців. Багато хто з 
військових експертів уже проводить паралелі з 
Хорватією під час Югославської війни, де саме та-
кі добровольці винесли на собі основний тягар най-
важчого початкового етапу війни із сербами. У 
цих загонах – іще вчора звичайні люди, що просто 
не могли дивитися на те, як бандити й терористи 
розривають їхню Батьківщину. Журнал «Українсь-
кий тиждень» зміг поспілкуватися з керівником, 
ідейним натхненником та організатором баталь-
йону «Донбас», який зі зброєю в руках протисто-
їть терористам на Сході країни, етнічним росія-
нином, що змушений ховатися за псевдонімом Се-
мена Семенченка, про майбутнє його бойової оди-
ниці, війни та всього Донбасу. І прогнози Семен- 
ченка достатньо похмурі: він, як і колись Чер-
чилль, не обіцяє нічого, окрім поту, крові та сліз. 

«У. Т.: Які найближчі плани вашого баталь-
йону? Раніше ви казали, що українські силові 
структури дуже слабкі, тому весь тягар війни 
досить часто покладається на плечі доброволь-
чих з’єднань на кшталт вашого… – Буквально 
днів зо два тому ми домовилися з міністром внут-
рішніх справ створити з бійців батальйону загін 
спеціального призначення. Зрештою, в нас є своя 
держава. Якщо ми незадоволені тим, як вона вико-
нує свої функції, треба входити до неї і виправляти 
ситуацію зсередини. До того ж ми не хочемо біль-
ше з камінням, дрючками й легкою стрілецькою 
зброєю протистояти ордам чеченських та всіх 
інших терористів. Тому прийнято рішення про ви-
ділення нам важкого озброєння, три тижні підго-
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товки, нова тактика – і вперед. Наша мета дуже 
проста: зробити все, щоб викинути всю цю сепа-
ратистську шваль із нашої країни. Мені здається, 
що наші партнери з органів влади нарешті зрозу-
міли: ми добровольці й маємо вбивати ворогів. Нас 
не потрібно мучити бюрократичними процедура-
ми, нас не цікавлять гроші, ми ж не найманці, хо-
чемо воювати за свою країну. Не дадуть такої 
можливості – просто розвернемось і підемо роби-
ти це самотужки. - У. Т.: А яким чином ви ство-
рюватимете свій спецназ і отримуватимете 
важке озброєння? Увійдете до структури Міні-
стерства внутрішніх справ чи Міноборони?– 
Думаю, ні. Існуватимемо й надалі як добровольче 
з’єднання, а використовуватимуть нас там, де це 
вигідно й ефективно. Тобто йдеться про поліцей-
ські функції, підтримання громадського порядку, 
варту на блокпостах. Але там, де треба зброєю 
розбивати противника, працювати проти дивер-
сантів, діятиме наш загін спецназу, який ми наразі 
й формуємо. Тож такий формат – це компроміс 
між державними структурами та добровольчим 
рухом. Ми самі хочемо змінювати свою країну. - У. 
Т.: Ви казали, що керівництво АТО не допомогло 
батальйону, коли він потрапив у засідку в Карлі-
вці. Ваша акція була заздалегідь узгоджена з вій-
ськовими чи тут проявилася самодіяльність? І 
як ви узагалі оцінюєте боєздатність українських 
кадрових військ? Особливо з урахуванням остан-
ніх ефективних акцій проти терористів у доне-
цькому аеропорту? – Дорогою до Карлівки ми про-
їхали кілька наших блокпостів, тобто очевидно, 
що військові прекрасно знали про наш план. Та й 
узагалі треба розуміти, що приклад, коли нам не 
допомогли, – він же не єдиний. Дуже подібна си-
туація була кілька ночей тому на прикордонній 
заставі у Луганську, де бойовики проривалися через 
кордон. Питання, на мій погляд, у будові військової 
структури – архаїчній, неповороткій, у відсутнос-
ті нормального зв’язку та координації між різними 
підрозділами. Це все потрібно терміново змінюва-
ти, налагоджувати співпрацю МВС, СБУ та вій-
ськових, а не кричати: «Нам не допомогли». Так, не 
допомогли, то що тепер, стрілятися? Будьмо чес-
ні перед собою. Якщо людина лежить пластом, то 
те, що вона зробила пару ефектних рухів, іще не 
означає, ніби вона може виграти довгу й системну 
війну. Слава Богу, що знайшлися командири, які 
проводять ефективні операції. Але повторюю: щоб 
перемогти й відбити у ворога бажання лізти сюди, 
потрібно цілком змінювати всю структуру безпеки 
в країні.- У. Т.: Як ви оцінюєте нинішні події на 
Донбасі? Це громадянська війна, війна проти Ро-
сії, бунт місцевих еліт? Чи сталися якісь зміни 
за останні два-три тижні і чи контролює ситу-
ацію той самий Рінат Ахмєтов, на якого часто 
кивають, мовляв, ось хто організатор завору-

шень? – Так, зміни сталися. На жаль, розвиток 
ситуації в регіоні найбільше нагадує ланцюгову 
ядерну реакцію. Спочатку зусиллями російських 
спецслужб було зроблено все, щоб вона почалася: 
вони приготували все для багаття й запалили його. 
Але тепер реакція вже пішла сама, місцеві керівни-
ки міст, ополчень, банд відчули свою силу, повірили 
в політичне майбутнє й діють абсолютно незале-
жно від колишніх патронів та покровителів із 
Партії регіонів і навіть Росії. До того ж Москва, 
яка бачить слабкість української державної стру-
ктури, не перестає активно допомагати терори-
стам зброєю та людьми, звичайно, під заспокійливі 
заяви про свою цілковиту неучасть у конфлікті. 

Все йде до серйозної війни, і треба готувати-
ся, що рівень жорстокості під час неї зашкалюва-
тиме, бо вже очевидно, що її вестимуть із приці-
лом на терор. Ані Ахметов, ані Єфремов уже не 
впораються із ситуацією, яку самі й породили. Се-
ред терористів є люди, які вже краще підготовлені 
й екіпіровані, аніж структури Ріната Леонідови-
ча. Він, власне, й так нічого не робить в області, 
щоб стабілізувати ситуацію, як і Тарута, котрий 
раптом останнім часом запалав бажанням нам 
посприяти. Обіцяв ось допомогти родинам загиб-
лих під Карлівкою бійців, а також забезпечити 
новітнім озброєнням, але поки що це просто слова. 
І найголовніше – з того боку з’явилася мотивація 
воювати не за гроші, а за якісь свої ідеали. Я осо-
бисто виступаю за рицарські правила війни, при-
наймні як на початку Першої світової, коли ще не 
почалася масова м’ясорубка в окопах між арміями. 
Але коли мені телефонує той самий Безлер і обіцяє 
повісити на площі, то про благородне протиборс-
тво навіть мріяти нереально. Рівень жорстокості 
підняла інша сторона, саме вони роблять ставку 
на терор і залякування. Дуже скоро ми просто 
змушені будемо відповідати тим самим. Тому по-
вторюся: спочатку велика й дуже кривава війна, а 
потім довгі роки тут буде Ольстер. - У. Т.: Одним 
із найнеприємніших моментів цього конфлікту 
став величезний відсоток зрадників серед місце-
вих силовиків, які, на думку багатьох людей, не 
заслуговують навіть права бути полоненими. Чи 
ви погоджуєтеся з таким поглядом?– Подивімо-
ся, що роблять наші вороги. Військовослужбовців, 
яких захоплюють у полон, відпускають без зброї, в 
цивільному одязі. Офіцерів, працівників СБУ обмі-
нюють як військовополонених. А ось добровольців, 
тобто солдатів Національної гвардії, нашого ба-
тальйону відразу знищують і повертають родичам 
тіла буквально по частинах. Отож додумайте 
самі, що ми робитимемо з колабораціоністами та 
зрадниками, які до нас потраплять. - У. Т.: Помі-
тною силою серед терористів є кавказці, зокрема 
чеченці. Наскільки централізованим є процес їх 
закидання на територію України? Ваше став-
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лення до ролі Росії в цьому конфлікті?– Це доб-
ровольці, яких наймають за гроші Януковича. Але я 
боюся, що коли вони почнуть масово гинути, що 
вже є, то (з огляду на чеченську систему тейпів 
та відповідальності родичів один за одного) згодом 
цілком можуть підтягнутися й офіційні структу-
ри для помсти. Взагалі не розумію, якого біса чече-
нці лізуть сюди, адже українці допомагали їм у 
війні проти РФ. Просто не здогадуюся, коли це ми 
стали ворогами. Я не ворог Росії, бо сам є етніч-
ним росіянином. Не перестаю дивуватися, як шви-
дко й глибоко розкрилася прірва, з якої полізли 
страшні людиноподібні монстри. Вони не мають 
національності. Вважаю, що Путін із Януковичем 
учинили найстрашніший гріх: посіяли зерна ненави-
сті між народами. - У. Т.: А яким бачите власне 
майбутнє? Підете до силових структур, у владу, 
політику? – Понад усе хочу виховувати своїх ді-
тей. Але мені зараз масово надходять погрози, що 
з моєю родиною розправляться. Тому я маю спо-
чатку знищити тих людей, які несуть кров, серед-
ньовічну жорстокість, трупи, терор тощо. Коли 
те завдання буде виконано, тоді й визначатимуся 
зі своїми планами. Але моє найближче майбутнє – 
це бути на чолі свого підрозділу» [6]. 

«Українська армія зберігає за собою контроль 
над небом, а також утримує кілька стратегічних 
позицій, як-от гора Карачун, де міститься телеві-
зійна вежа Слов’янська, цивільний аеропорт Доне-
цька, військовий аеродром у Краматорську, низка 
важливих пунктів на дорогах. Утім, хоч би де вона 
перебувала, на неї тут скрізь чатує небезпека. Пов-
сякчас відбуваються напади. У розпорядженні бун-
тівників сучасні портативні протиповітряні ракети, 
дуже небезпечні для вертольотів. Справжня війна – 
це справа професіоналів. Нині хребет сепаратистів 
формують досвідчені чоловіки, які прибули з Кав-
казу або Росії. Їм допомагають місцеві добровольці. 
Наступальні дії відбуваються під проводом баталь-
йону «Восток», що з’явився ніби нізвідки. Бійців 
можна впізнати по шеврону сірого кольору. Кому 
підпорядкований цей батальйон? Ніхто не знає. 

Побачити тих хлопців у дії довелося 26 травня 
2014 р. в донецькому аеропорту. Вони пішли в на-
ступ, намагаючись взяти летовище в облогу, вико-
ристовуючи гранатомети та індивідуальну зброю. 
Впадало у вічі, що чоловіки вогню не бояться, під 
кулями пересуваються ривками, вміють ховатися у 
проблемних ситуаціях та використовують свої ав-
томати з вправністю, що виказує звичку. Українсь-
ка армія, що часто була нерішучою, намагаючись 
не зачепити цивільного населення, під час цієї об-
логи діяла жорстко. Авіація розбомбила два КамА-
Зи з підкріпленням. За кілька днів 34 труни, обиті 
червоною тканиною, повезли до Росії у величезно-
му рефрижераторі з намальованими червоною фар-
бою хрестами. Хоч як дивно, наші прикордонники 

випустили ту фуру без проблем, попри те що вона 
містила докази участі у війні іноземних «доброво-
льців». Але ніхто не подумав, що їх варто було збе-
регти. Така війна... 

Бій за аеропорт здавався викликом сепаратис-
тів щойно обраному президентові Петрові Поро-
шенку. Відтепер суть конфлікту стає дедалі зрозу-
мілішою. Ціна питання – спроба організувати нове 
Придністров’я, яке неофіційно підтримує Росія, 
щоб якомога довше послаблювати Українську дер-
жаву. Цей новий регіон можна було б назвати 
«Придонбасся» або ж «Бермудський трикутник», 
бо йдеться про нову чорну провалину, де кожен 
тепер може легко зникнути, як це вже сталося з 
кількома групами ОБСЄ. 

У регіоні панує збройний порядок під прово-
дом парамілітарних формувань. Проте в кожному 
місті також спробувала встановитися альтернатив-
на влада, що домагається керівних позицій. Коор-
динація між цими різними структурами слабка. 
Між місцевими сепаратистськими лідерами розго-
раються конфлікти. Зокрема, між В’ячеславом По-
номарьовим, самопроголошеним мером Слов’янсь-
ка, і тими, хто перебуває в приміщенні Донецької 
ОДА. 

Один із конфліктів автору [5] довелося поба-
чити на власні очі. Пономарьов щодня о 17:00 дає 
прес-конференцію у перетвореній на форт мерії з 
вікнами, закладеними мішками з піском. Приїздить 
на броньованому синьому мерседесі з прапором 
«Донецької Народної Республіки» замість номерів 
у супроводі озброєних чоловіків. Щодня повторює, 
що саме зараз виграє війну. Кілька днів тому, коли 
його попросили прокоментувати рішення, ухвалені 
лідерами сепаратистів у Донецьку, він буквально 
вибухнув: «В Адміністрації сидять самі брехуни! 
Вони не мають жодного права висловлюватися від 
нашого імені...» 

Ось така атмосфера. Але водночас не варто 
тішити себе ілюзіями. Хоча керівники бунту й не 
знаходять спільної мови та погано координують 
свої дії, вони використовують ту саму терміноло-
гію та є представниками однієї політичної ідентич-
ності: виступають проти «хунти» в Києві, проти 
«путчу», проти «фашистів, яких підтримує НАТО». 
У цього руху власна ідеологія, яка полягає у спробі 
оживити в новій версії Радянський Союз. Сепара-
тисти бачать себе спадкоємцями воїнів «Великої 
Вітчизняної», «мусять чинити спротив Америці та 
Німеччині», «неонацистам» та «імперіалістам». 
Але це ще не все. Вони також хочуть відновити 
«соціальну справедливість» та встановити владу 
«народних громад». У перші тижні конфлікту цей 
радянський вимір надто не впадав у вічі. Сьогодні 
ж він стає дедалі очевиднішим. У Донецьку та Лу-
ганську вже з’явилися «народні суди», які карають 
непокірних, а також секретна поліція, яку скромно 
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назвали «НКВД». Бунтівники мріють знову націо-
налізувати місцеву економіку та знищити олігархів. 
Звідси нерішуча спроба захопити помешкання Рі-
ната Ахмєтова в Донецьку. Місцеві розгромили 
кілька супермаркетів та обікрали хокейний стадіон. 

Отже, маємо реванш пролетаріїв Донбасу. На 
їхню думку, останні 20 років відбувалося «погра-
бування країни». Ці люди, очевидно, не виграли від 
змін. Тому сподіваються «конфіскувати в багатих 
те, що ті вкрали в бідних». Дискурс знаходить  
вдячного слухача в особі місцевого населення. Бру-
тальність і безлад? У тому винен Київ. Українську 
армію тут бачать «іноземною силою», яка бомбар-
дує мирних мешканців. «Ми не терористи, а по нас 
стріляють», – скаржаться вони. Олена торгує 
в’яленою рибою на базарі в селі Карлівка, що за  
30 км на схід від Донецька. Від неї можна почути 
те, що й від багатьох: «Так, я голосувала на рефе-
рендумі. А на президентські вибори не пішла. Київ 
робить усе, аби розділити людей, замість того щоб 
їх об’єднати». Далі скаржиться: «Ми ледве живо- 
тіємо. Важко заробляємо хіба що на скоринку хлі-
ба». Барикада, збудована сепаратистами, міститься 
приблизно за 100 м від ринку. 23 травня 2014 р. тут 
чотири години точився запеклий бій між батальйо-
нами «Донбас» та «Восток». Кафе-ресторан при 
дорозі вигоріло вщент. Потрапивши в засідку та не 
маючи кількісної переваги, «Донбас» втратив 
п’ятьох бійців. Українцям не вдалося відбити Кар-
лівку в сепаратистів. 

Ми з’їжджаємо з великого шляху. За 3 км – се-
ло Галицинівка, колишній колгосп. Найновіша бу-
дівля тут – Палац культури імені Карла Маркса. 
Нещадно грюкотить двигун допотопного трактора, 
що проїздить повз нас. Запитуємо в тракториста, 
кремезного дядька з голим торсом, солом’яним во-
лоссям та православним хрестом на шиї: «Хто село 
контролює? Київ чи Донецьк?». «Та Бог його 
знає», – відповідає після хвилини роздумів. З того 
битого шляху незалежна Україна видається відда-
леною реальністю. Але й «Народна Республіка» 
сепаратистів також є абстракцією. Як і багато ін-
ших, це село – нічийна земля, на яку 20 років особ-
ливо не зважали. Хто її завоює? Сьогодні відповіс-
ти на це запитання не може ніхто» [5].  

Як відмітив в одному зі своїх інтерв’ю народ-
ний депутат від «Батьківщини» С. Пашинський [8]:  

«В чому наша трагедія? Правління Януковича 
було абсолютно закритим, і ми тільки по якихось 
фрагментах можемо бачити, хто, куди і як на- 
правляв процес: Клюєв хотів підставити Льовочкі-
на, Льовочкін – Клюєва, хтось воював з Фірташем. 
Але ж це була війна в приймальні Януковича. От 
побиття студентів... – Як ви думаєте, хто за це 
відповідає? – З того, що я тепер розумію, з того, 
хто втік, а хто лишився в Україні, то моя версія – 
що це вертикаль була та, яку контролював Клюєв. 

Тому що Попов залишився і ходить на допити. А 
Сівкович поїхав. Коли ми прийшли до влади, то  
чітко заявили, що не будемо проводити полювання 
на відьом. Попов нам повірив і зараз на свободі. 
Льовочкін зараз тут ходить, нас повчає, як жити. 
Значить, він впевнений, що в нас нема доказів, що 
це він організовував. Льовочкінський Кравець дає 
інтерв’ю "Українській правді" і розказує нам, як 
треба боротися з корупцією. Тобто ці люди не бо-
яться, що ми їх звинуватимо в побитті». 

Ті, кого при президентові Януковичі називали 
посередниками і основними «вирішувачами» – 
«Юра Єнакіївський», «Іван Іванич», Юрій Борисов, 
Ілля Павлюк, своєчасно покинули межі батьківщи-
ни і з усіма секретними знаннями і банківськими 
рахунками сховалися за кордоном. Проте реформи 
починаються там, де кінчаються рейтинг і гроші. 
Найгостріша соціально-економічна криза ще в 
2010 р. обкреслила ясну перспективу для Партії 
регіонів – або хоч би часткові, але реальні зміни в 
державі, або поразка на осінніх парламентських 
виборах. Каталізатор – міжнародна ізоляція і бло-
када доступу до зарубіжних дешевих кредитних 
ресурсів. За даними джерел ZN.UA, з 1 березня 
2012 р. президент Віктор Янукович* дав старт кам-
панії по наведенню ладу в митній політиці, а річ-
ний план Держмитниці по зборах податків збіль-
шений на 7 млрд грн. Під це завдання була дана 
команда про термінове затвердження парламентом  
15 березня 2012 р. нового Митного кодексу. І ці 
зміни в митному законодавстві – не останні. По-
перше, тому що далеко не досконалі. А, по-друге, 
деякі ЗМІ отримали матеріали, які дозволяють го-
ворити про цілі і методику цієї кампанії [14]: 

«ZN.UA последние два года публиковала цикл 
статей о плачевном состоянии импортно-
экспортной политики в Украине. Основной проб-
лемой была фактическая тенизация целых сегмен-
тов импорта так называемыми модными фирма-
ми. Привилегированные брокерские конторы, ра-
ботавшие в тесном контакте с Гостаможней, 
СБУ и криминальными группировками, взвинтили 
цены на «растаможку» до заоблачных высот. 
Обязательные услуги посредника при поставке то-
варов широкого потребления и хозяйственных то-
варов составляли до 60% от суммы оформления 
груза! К каким последствиям это привело для эко-
номики – никто не просчитывал. Тем более что в 
условиях «черного» импорта контрабанду остано-
вить не удалось. Ее потоки лишь поменяли точки 
входа в Украину. Контрабанда маскировалась са-
мыми оригинальными способами: так, по данным 
ZN.UA, в 2011 году по сравнению с 2010-м объем 
импорта канцелярских товаров (ручки, фломасте-
ры, скрепки, папки и т.п.) вырос в 50 раз! Это бо-
лее трех тысяч контейнеров! Очевидно, что кан-
целярские товары служили «товаром прикрытия» 
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для импорта чего-то куда более ценного и прибы-
льного. Поскольку все это время СБУ проводила 
постоянные рейды и спецоперации по борьбе с  
контрабандой и даже практиковало полную оста-
новку морских портов и полный досмотр грузов, 
трудно представить, что такие потоки проходи-
ли без ведома высшего руководства. 

По словам высокопоставленного сотрудника 
таможни, в настоящее время ситуация меняется 
радикально: «Дана команда с самого верха – за-
крыть все «офисы» «модных фирм». Если месяц 
назад за контейнер китайского ширпотреба приш-
лось бы заплатить 25 тыс. долл. официальных 
платежей в бюджет, а 30 тыс. долл. перечислить 
на счета указанного тебе посредника, то сегодня 
задача конкретная – платежи должны идти то-
лько в бюджет. И никаких прокладок и посредни-
ков. Таким образом, начиная с марта, официаль-
ные платежи с контейнера ширпотреба составят 
55 тыс. долл. И эта ставка будет расти. Вполне 
вероятно, что уже в июне таможня доведет сбо-
ры с контейнера в бюджет до 80 тыс. долл. С гра-
ницы сняли не только криминальных посредников, 
но и посредников в погонах. Прекращен тотальный 
«шмон» и вымогательство со стороны СБУ. Та-
моженникам сказали: ребята, вот ваша зарплата 
официальная, вот вам доплаты в таком-то скром-
ном размере. Но ваш бизнес по задержанию кон-
тейнера, по выгрузке-загрузке уже не пройдет. 
Если кто-то посмеет тормозить контейнер, по 
которому прошли легальные платежи, – вылетит 
с работы. Движение каждого контейнера взято 
на контроль руководством, и срыв графика про-
хождения вызывает вопросы к таможне с самого 
верха. Сейчас в очередь на увольнение уже постав-
лено большое число начальников среднего звена 
таможни. Им четко объяснили: – вы не служба 
сбора со всех и вся. Вы – служба сервиса. Таможня 
уже не хочет объяснений с бизнесом, с иностран-
ными послами, почему на том или ином посту кто-
то требует взятку. Руководство таможни пос-
тавило задачу внедрить до конца года пилотный 
проект электронного документооборота с цифро-
вой подписью, благодаря которому большинству 
субъектов ВЭД вообще не придется контактиро-
вать с чиновниками – оформление документов бу-
дет проходить через Интернет. То есть сама ве-
роятность коррупционных контактов будет све-
дена к нулю. Плати побыстрее по тарифу – и  
оформляйся побыстрее. Такая логика. Увеличение 
плана по сборам в бюджет на 7 млрд для тамож-
ни при соблюдении новых правил игры никакой  
проблемы не представит. Если будут отменены 
льготы, таможня сможет дать не меньше  
10 млрд по году. Именно под эти задачи Калетнику 
дали Таможенный кодекс, который он продвигал в 
парламенте». Неофициальный крутой поворот 

таможенной политики подтверждают и другие 
косвенные признаки. По словам целого ряда импор-
теров, «офисы» «модных фирм» действительно 
закрыты. Никакого оформления по блату в насто-
ящее время не производится – во всяком случае, 
системно это на рынке не видят. Те, кого называ-
ли посредниками и основными «решателями» – 
«Юра Енакиевский», «Иван Иваныч», Юрий Бори-
сов, Илья Павлюк, в настоящее время покинули 
пределы родины и со всеми секретными знаниями и 
банковскими счетами скрылись за границей. Скры-
лись, конечно, от досужего интереса обывателей 
и некоторых коллег по бизнесу, перед которыми 
они взяли повышенные обязательства. Фигуры та-
кого калибра слишком интересны для тех, кто хо-
тел бы нажимать на тайные пружины украинской 
политики, чтобы им позволили раствориться без 
следа… 

Другое свидетельство – принятие Верховной 
Радой 15 марта 2012 г. Таможенного кодекса. Его 
основное значение заключается в оптимизации 
ставок таможенных пошлин. По сути, кодекс дол-
жен закрепить изменение правил игры в тамо-
женной сфере, чтобы заявленные плановые пока-
затели были не только выполнены, но и перевыпол-
нены. Кабмин прорабатывает отмены льгот на 
импорт различных товаров. Если в 2008 году в рас-
четах по таможенным платежам льготы состав-
ляли 11%, то в 2011-м удельный вес льгот соста-
вил уже 28%! Всего за два месяца 2012 года предо-
ставлено льгот на 4,6 млрд. Источники ZN.UA в 
Кабинете министров сообщили, по каким отрас-
лям правительство планирует увеличить дополни-
тельные поступления в бюджет. Итак, рост 
ожидается по 18% действовавших в 2011 году та-
рифных ставок. 

Основная статья – налогообложение импор-
та товаров широкого потребления и хозтоваров. 
Вполне вероятно, что легализация и направление в 
бюджет повышенных пошлин по новым ставкам 
позволит перекрыть искомые 7 милллиардов. Каб-
мин намерен срезать льготы с целого ряда ле-
карств и товаров медицинского назначения (здесь 
объем льгот в 2011-м составил 5,9 млрд). Льготы 
заберут у тех лекарств, которые не имеют дока-
занной лекарственной эффективности. Под угро-
зой прежде всего БАДы и тому подобное – мезимы, 
синупреты, биттнеры, настойки и т.п. Для приме-
ра: в то время как в Польше таможенные льготы 
распространяются на 8 тысяч марок лекарств, в 
Украине – на 16 тыс. Эти так называемые лекар-
ства, как рассчитывает Кабмин, дадут дополни-
тельно 2 млрд. Пересмотр тарифов согласно дого-
ворам о свободной торговле – льгот по этим дого-
ворам предоставлено на 3,5 млрд в 2011-м. Кабмин 
рассматривает вопрос о льготах на импорт энер-
госберегающего оборудования. Льготы по этой 
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статье в 2011-м – 2,4 млрд. Рост тарифов на  
пластмассы, полимеры и изделия из них может 
дать до 500 миллионов. Пересмотр тарифов на 
воздушные суда, которые ввозятся по договорам 
оперативного лизинга, – в 2011-м сумма льгот со-
ставила здесь около 2 млрд.  

Рост тарифов на некоторые виды машин и 
оборудования - в частности, печатное, очистки 
жидкостей, может дать до 400 млн. Кабмин пре-
длагает внести изменения в Налоговый кодекс, 
чтобы автомобили двойного назначения, которые 
могут перевозить как пассажиров, так и грузы, 
оформлялись по единому тарифу. Из 99 тыс. ав-
томобилей, которые в 2011-м были завезены как 
грузовые и растаможены по низкому тарифу, 31 
тыс. в органах ГАИ были зарегистрированы как 
пассажирские! То есть 30% машин, в 2011 году 
благодаря лазейке в законодательстве были рас-
таможены с уклонением от уплаты налогов. После 
введения единого тарифа, правительство планиру-
ет собрать по этой статье около 300 миллионов. 
Химия – дезинфицирующие средства, цементы, 
растворы – около 300 млн. Наземный транспорт - 
тракторы, прицепы, запчасти – 200 млн. Железно-
дорожные локомотивы, аппаратура связи, органи-
ческие химические соединения – ароматические 
поликарбоновые кислоты, меламин, лаки и краски, 
пигменты, плавиковый шпат, фосфаты кальция, 
штукатурные материалы, каучук, резина, продук-
ты переработки овощей, плодов, корабли, суда и 
плавучие бурильные платформы, полотна для це-
почных пилок - все это может дать до 500 млн. 

Указанные меры, в случае комплексного реше-
ния, действительно могут позволить повысить 
доходы бюджета не менее чем на 10 млрд в теку-
щем году. И можно только порадоваться за дер-
жаву, если наведение порядка хотя бы на таком 
уровне станет системным явлением. Какие бы 
мотивы ни двигали авторами изменений, легализа-
ция платежей в таком масштабе, особенно в час-
ти импорта ширпотреба и хозтоваров, это, безус-
ловно, прогресс. Сдать назад после такого шага 
будет крайне трудно любой власти.Можно пора-
доваться, что беспредел при импорте-экспорте 
товаров, о котором наше издание неоднократно 
писало, по сути, признан властями, которые два 
года смотрели сквозь пальцы и, видимо, не просто 
так позволяли работать масштабным коррупци-
онным схемам. 

Похоже, руководство страны наконец стало 
понимать то, о чем писали еще в начале 2010-го, – 
теневая экономика и черная бухгалтерия в госуп-
равлении неприемлемы. Это же нонсенс – тырить 
у государства, по сути, полностью его контроли-
руя... Можно рулить по понятиям своим собствен-
ным делом, бизнесом, но нельзя рулить по поняти-
ям государством. Государство по своей идее пред-

полагает законность, легализацию и прозрачность. 
Государство, которое одобряет существование 
теневого сектора и даже его стимулирует, само 
себя ослабляет и разваливает. Борьба с коррупци-
ей – это не досужая выдумка «провокаторов» из 
ПАСЕ, это объективно основа эффективности 
госаппарата. Реформа таможни, без сомнения, 
была вызвана не столько статьями и обществен-
ным мнением – на то есть и более прагматичные 
причины. И прежде всего это реальная угроза по-
тери власти правящей партией. Без решения набо-
левших социальных задач, без наполнения бюдже-
та, задача проведения успешной избирательной 
кампании становится просто невыполнимой. А 
власть в Украине это не только самый главный 
бизнес - это и единственная гарантия неприкосно-
венности для тех, кто сумел нажить себе муль-
тимиллиардные состояния. 

Но все же на фоне аврала по наведению по-
рядка на таможне и планов по супердоходам бю-
джета нельзя не задаться вопросом из водевиля: 
«Так кто же убил Нолестро?» Ведь легализация 
таможенных платежей позволяет четко увидеть, 
какие колоссальные суммы проходили через карман 
высокопоставленных политиков, чиновников и ав-
торитетов. По оценкам некоторых экспертов  
Кабмина, прибыль только одного офиса Юры Ена-
киевского составляла не менее 500 млн грн в месяц! 
И кто же несет ответственность за то, что та-
кие колоссальные деньги шли не в бюджет, а в 
«общак»? Если такая масштабная коррупционная 
схема со столь огромными убытками для державы 
вскрыта, значит, десятки должностных лиц в  
контролирующих ведомствах, которые два года 
закрывали на все это глаза, должны быть привле-
чены к ответственности! И определить ее следу-
ет в суде. На открытом и гласном процессе. Хо-
чет ли власть привлечь к ответственности орга-
низаторов схемы? Увы, нет. Главные фигуранты и 
исполнители – кто за рубежом, кто повышен на 
родине. Несмотря на то, что экс-начальник Одес-
ской таможни находится под следствием по делу 
об уклонении от уплаты налогов, коррупционную 
составляющую СБУ не устанавливает. Еще бы – 
ведь «борьбой с контрабандой» там по-прежнему 
руководят все те же, кто и два года до этого ус-
пешно с ней «боролся». И глава Гостаможни Ка-
летник почему-то не торопится увольнять зама-
ранную в коррупционном скандале подчиненную. 

И здесь надо констатировать главный урок 
наведения порядка, который власть пока не усвои-
ла. Если есть желание, чтобы государство рабо-
тало эффективно, то мало легализовать бизнес и 
финансы. Прежде всего необходимо легализовать 
ответственность. Потому что проблема не в 
схемах работы. Потому что реформы не конвер-
тируются автоматически в инвестиции и в рей-
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тинг. Контрольный выстрел и реальный конт-
роль – это понятия, схожие семантически, но 
смыслы в них закладываются разные. Доверие. До-
верие. До-ве-ри-е. Это не купишь…» [14]. 

1 липня 2014 р. в центрі Донецька точилися 
вуличні бої. Стріляли один в одного озброєні бойо-
вики в камуфляжі та місцева міліція. Унаслідок 
чого були поранені випадковий перехожий та кіль-
ка працівників МВС. Кулі поціляли в трамваї та 
автівки, що проїжджали повз, а також у вікна біз-
нес-центрів та магазинів. Такий раптовий спалах 
насильства в місті, де в той час не проводилась 
АТО і ніхто із силовиків не чинив опору терорис-
тичним угрупованням, викликав у городян подив. 
Міліцію «ДН-республіканці» раніше не чіпали че-
рез її лояльність та відвертий колабораціонізм. 

Відразу заговорили про причини того, що ста-
лося. Версій подій було кілька. Спочатку прихиль-
ники ДНР за звичкою розповіли про членів «Пра-
вого сектору», що засіли в будівлі МВС. Їх нібито 
намагалися вибити звідти бойовики. Але оскільки у 
таку нісенітницю в Донецьку вже давно не вірили 
навіть найпалкіші симпатики Росії, народу швидко 
запропонували інше, правдоподібніше пояснення. 
Побилися між собою два різних угруповання ДНР. 

Розібратися в складних взаєминах донецьких 
терористичних банд, схоже, на той момент вже не 
могли уже й самі сепаратисти. А для законослухня-
них людей, далеких від мародерства і кіднепінгу, 
це завдання взагалі стало непосильним. «Однак і 
неозброєним оком було прекрасно видно, що оку-
пований Донбас поступово перетворюється на аф-
риканську країну, яку роздирають племінні проти-
річчя. Бабаї, Бєси та інша нечисть у перервах між 
сутичками з українськими військовими ділить вла-
ду в захоплених містах, а весь світ дивиться на це 
несподіване європейське Сомалі з подивом та інте-
ресом. Неправі виявилися ті, хто пророкував Укра-
їні югославський сценарій. Стало очевидно, що в 
Україні реалізується інший, африканський. Більше 
крові, більше трупів, більше хаосу. Горлівський 
тейп проти донецького. Московські найманці проти 
місцевих бандитів. Один вождь проти іншого. Вже 
не розібрати, хто «терористи», хто «ополченці». У 
терористичних справах виявляють дивну обізна-
ність хіба що ЗМІ РФ, але з ними якраз усе зрозу-
міло. Кому ж розбиратися в російських терористах, 
як не росіянам. Канал Russia today описав збройну 
перестрілку в Донецьку як сутичку «ополченців» і 
«терористів». При цьому «терористами» росіяни 
назвали угруповання польового командира сепара-
тистів Іґоря Бєзлєра на прізвисько Бєс. Протистоя-
ли їм нібито «ополченці», вірні москвичеві Боро-
даю, офіційному лідерові ДНР. У чому відмінність 
«ополченців» від «терористів», медійники з РФ не 
пояснили. Відомо, що терористичні угруповання 
сепаратистів досить різношерсті й кожне з них має 

історію створення. У різних містах вони формува-
лися під керівництвом різних людей і служать те-
пер різним інтересам. «Оплот», «Восток», «Росій-
ська православна армія» – за кожною з цих назв 
стоїть своя особлива історія. 

Наприклад, угруповання «Оплот», яке створю-
валася за безпосередньою участю влади Харкова, у 
Донецьку діє фактично у зв’язці з місцевими мілі-
цією та керівництвом. Під час нападу на УМВС 
Донецька бойовиків Бєзлєра «Оплот» допомагав 
міліції оборонятися. Крім того, його ж бійці «охо-
роняють» будинок Донецької міськради. Так, саме 
охороняють, а зовсім не те, що ви подумали. Бу- 
дівлю мерії сепаратисти так і не захопили, і ніякий 
«народний мер» у ній не з’явився. Оплотівці з гвин-
тівками із квітня 2014 р. стояли у вестибюлі замість 
міліції, але працював в будівлі колишній штат 
співробітників на чолі із законним донецьким ме-
ром Олександром Лук’янченком (до середини лип-
ня 2014 р. – В.Л.)» [4]. 

Останній – фантастично везуча людина. Його 
горлівський колега Євген Клеп за непослух був 
побитий і підданий тортурам. Мера Макіївки Ма-
льцева змусили подати у відставку. Голову 
Слов’янська Нелю Штепу три місяці тримали в по-
лоні. А Лук’янченко, публічно відмовляючись 
співпрацювати з терористами, і далі, попри  
все, лишається на посаді, хоча з середини липня 
2014 р. – уже в Києві. Кажуть, уся справа в тому, 
що це давній перевірений кадр Ріната Ахмєтова. Як 
і начальник донецької міліції Пожидаєв, якого 
оплотівці захищали від «бєспредєльніка» Бєса. 
«Само собою Ахмєтова «Оплот» також ретельно 
береже. За всіх загрозливих заяв представників 
ДНР жоден із об’єктів, що належать олігархові в 
Донецьку, так і не був захоплений і розгромлений. 
Офіс фірми «Люкс» «Оплот» навіть захистив від 
розлюченого натовпу. Офіси компаній СКМ та 
«Метінвест» теж і далі працюють у центрі Донець-
ка. Думати, звичайно, можна що завгодно, але фак-
ти – річ уперта. Хай там скільки Рінат Леонідович 
намагається переконати українців, що сам є жерт-
вою сепаратистів, та не віриться. Принаймні до 
Маріуполя, вже зачищеного від терористів, бізнес 
Ахмєтова переїжджати не поспішає. Це сталося 
лише в серпні 2014 р. 

До речі, про Маріуполь. Всупереч очікуван-
ням, звільнений він був практично безкровно і без 
руйнувань. Чи не тому, що там містяться два найбі-
льших металургійних активи «Метінвесту»? Окре-
мо варто сказати про командувача «Оплотом», а 
також батальйоном «Восток», який також контро-
лює Ахмєтов. Це Олександр Ходаковський, котрий 
багато років очолював спецпідрозділ СБУ «Альфа» 
в Донецьку. Його, як і Пожидаєва, пов’язують з 
олігархом і називають його креатурою. Ще в берез-
ні 2014 р. він відкрито перейшов на бік ДНР. Мілі-
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ція тоді ж підігравала шайкам бандитів, не заважа-
ючи їм захоплювати будівлі та закріплятися в місті. 

Що більше затягується протистояння на Дон-
басі, то яскравіше проявляється в ньому інтерес 
головного донецького олігарха, який, схоже, три-
має в узді два найчисленніші угрупування бойови-
ків і за допомогою них контролює Донецьк. Влази-
ти у свою вотчину Ахмєтов не дозволяв нікому, що 
й показала донецька перестрілка. Як тільки горлів-
ська братва сунулася в обласний центр, з «ополчен-
ців» вона вмить перетворилася на «терористів». 
Батальйон «Восток» відбив у бойовиків донецьких 
ментів. 

Але плани олігарха раптово порушив най-
більш брутальний та відморожений російській те-
рорист Іґор Ґіркін (Стрєлков), який раптово вийшов 
зі Слов’янська та здійснив успішний марш на До-
нецьк. Поки він ішов, мешканці міста з тривогою 
обговорювали, чи буде битва між ахметовськими та 
стрєлковцями, але її нібито не сталося. Нібито то-
му, що про неї немає ніякої офіційної інформації, 
але весь час у місті чути вибухи та стрілянину. Хто 
в кого стріляє? Ніхто не знає, чи то триває АТО, чи 
то розбірки між терористами. 

З огляду на те що 1 липня 2014 р. російські 
ЗМІ одноголосно озвучили у своїх репортажах вер-
сію подій, викладену московським піарником Бо-
родаєм, з погляду Кремля він є єдиним легітимним 
спікером ДНР. І за сумісництвом сполучною лан-
кою між Росією та Ахмєтовим. Але тепер Бородая в 
Донецьку вже немає. Разом із Пушиліним він у 
Москві. Ймовірно, втік від недружніх військ Ґіркі-
на, який відверто зневажав потішну гвардію Ахмє-
това. Головним у місті Стрєлок уже проголосив 

себе, про що сказав у відеозверненні після входу в 
місто» [4]. 

Судячи з його інших заяв, Донецьку серйозно 
не пощастило. Адже нова окупаційна адміністрація 
куди жорстокіша за попередню. Місто, швидше за 
все, очікують блокада, перебої з водою, світлом і 
харчами. Самі терористи вже пообіцяли в мегапо-
лісі другий Слов’янськ. Ось тільки заручниками 
цих подій виявляться прості донеччани, які ще кі-
лька місяців тому на заклик державних злочинців 
легковажно брали участь у вуличних заворушеннях 
і демонстраціях. На жаль, більшість з них досі не 
розуміють, що стали солдатиками в потішних боях 
впливових людей. Ахметов, Путін, Янукович і далі 
плетуть інтриги, внаслідок яких бойовики з георгі-
ївськими стрічками гинуть, думаючи, що віддають 
життя за «Новоросію», а не олігархічні інтереси. Як 
бачимо, з часів Пєтра I традиції в російського кері-
вництва та його сателітів не змінилися. Та й холо-
пи, як і 300 років тому, на жаль, покірно беруть у 
них участь. 

«Согласно оперативным сводкам Службы бе-
зопасности Украины, за финансирование сепара-
тистов отвечают несколько криминальных авто-
ритетов Донбасса. Среди прочих выделяется бан-
дит «Зуй», партнер «семьи» и Курченко. Наблюдая 
за развитием послереволюционных событий в Ук-
раине, многие политики, эксперты и аналитики 
уже давно не сомневаются в том, что крупный 
бизнес играет в этих процессах не последнюю роль. 
Его влияние на политическую ситуацию в стране 
нельзя недооценивать, так как оно поистине очень 
велико. 

 

 
 

Но, будучи реалистом, необходимо понимать, 
что украинский олигархический бомонд в абсолют-
ном своем большинстве является выходцем из уго-
ловного мира. Ни для кого не секрет, как начинал 
тот же Р. Ахметов или Ю. Иванющенко и другие. 
Сегодня же, каждый из них по прежнему борется 
за сферу влияния своего бизнеса не без помощи ав-
торитетов уголовного окружения. О том, что  
Р. Ахметов может финансировать действия так 
называемых, сепаратистов на Востоке нашей 
страны, недавно написали ряд украинских СМИ. 

Найти этому подтверждение нам пока не удалось, 
но зато удалось заполучить не менее интересную 
информацию по этому же поводу. Согласно опе-
ративным сводкам Службы безопасности Украи-
ны, за финансирование сепаратистов отвечают 
несколько криминальных авторитетов Донбасса. 
Среди них – наиболее интересна личность некоего 
Зуева Анатолия Петровича по кличке Зуй. Он, без 
малого, приходится кумом самому Виктору Януко-
вичу. 
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Зуй давно верой и правдой состоит в боевом 
звене Юры Енакиевского. Специализируется он на 
отжимании большого бизнеса. Схема его работы 
проста до гениальности – дать миллион долларов 
взаймы под огромный процент годовых (не менее 
50%), далее руками силовиков припугнуть плате-
женемощного заемщика и... отобрать бизнес. За 
годы президентства кума, Зуй был особо успешен в 
этой сфере. Среди интересов А. Зуева – также 
деятельность нелегальных копанок, продажа угля 
и даже нефти. Нельзя сказать, что неожиданно, 
но Зуй оказался очень близко знаком и с небезызве-
стным нам уже младоолигархом С.Курченко. Их 
общие интересы пересекались на нефтебазах и 
АЗС. 

Так же, не последнюю роль он играл в деяте-
льности финансово-промышленная корпорация 
«DMS» (украинская финансово-промышленная гру-
ппа, которая объединяет более 30 предприятий 
Донецкой области, – ред.). С директором корпора-
ции Андреем Алешей работали «напрямую». Ну и 
как у каждого криминального авторитета, у Зуя 
был «подмят» по себя дом отдыха – «Донецкий 
Юрт». 

Крышу А. Зуеву обеспечивали высшие чины 
среди силовиков. В МВД ним опекались два выходца 
из Донецкой области: В. Писаренко, который, на-
чиная с 2013 г., возглавлял Департамент транс- 
портной милиции МВД Украины (нынче уволен, - 
ред.), а также В. Дубовик – первый заместитель 
В. Захарченко. В СБУ – тоже донецкие: В. Балахо-
нов, который руководил Главком «К», и А. Трофи-
мов (среди своих – «решала», – ред.). Ныне А. Зуев, 
так как и его кум, скрывается в России. Вероятнее 
всего, он может находиться в Сочи под опекой 
членов армянской ОПГ. Удаленность от дома не 
мешает ему «дожимать» «недобитый» бизнес. 
Финансирование же сепаратистов и военно-поли-
тических процессов на Востоке происходит через 
местных связных. Из этого всего можно сделать 
вывод, что в самые сложные времена олигархи все-
гда вспоминают свои «корни». Ведь в подпольном 
ведении войны и разборок – уголовным авторите-
там нет равных. И факт управления сегодня мно-
гими процессами в нашей стране именно выходца-
ми из уголовного мира нельзя недооценивать» [12]. 

На початку вересня 2014 р. мав статися без-
прецедентний випадок в історії сучасної України. З 
нею мали почати судиться представники так званої 
"сім'ї" Януковича. Попри те, що найближче ото-
чення екс-президента ховається від "важкого" жит-
тя в Монте-Карло і Ростові, їх українські підприєм-
ства продовжують збагачувати скромний "сімей-
ний" бюджет. Українці ставлять питання: «Чому 
незаконно віджатий бізнес годує колишніх хазяїв і 
фінансує вторгнення на Донбасі»?, «Куди дивиться 
Феміда»?, «Хто зможе перекрити фінансові потоки 

«сім'ї»?». Відповіді на ці та й інші питання с 2 ве-
ресня 2014 р. повинен був дати Верховний суд 
України. У цей день він розглядатиме питання про 
відновлення законних прав власників найбільшого 
ринку «7 кілометр», «віджатого» в 2010 році одіоз-
ним депутатом від ПР і другом Януковича Юрієм 
Иванющенком і його партнером Іваном Аврамо-
вым. 2 вересня 2014 р. Верховний суд України таки 
виніс вердикт відносно правомірності «передачі» 
акцій одеського ринку «7-й кілометр» в 2010 р. у 
власність скандально відомій групі «Аврамов і 
Иванющенко». Справа буде спрямована на повтор-
ний розгляд до Вищого господарського суду. Про 
це депутат одеської обласної ради Денис Волошин 
повідомив після засідання суду. «Сьогодні Верхов-
ний суд України своїм рішенням довів: ЗАКОН в 
нашій країні існує. ВСУ відмінив рішення Вищого 
господарського суду, по суті, повернувши одеситам 
їх власність ринок «7 километр». Вважаю символі-
чним, що саме в день народження мого рідного мі-
ста Одеси, «сімейні» і такі, що «дивляться» йдуть в 
історію. Разом з ними піде в історію і згубна прак-
тика поборів на ринку. Спасибі за підтримку усьо-
му 45-тисячному колективу підприємців! Правда, з 
нами!» – написав депутат. В той же час, інші влас-
ники одеського ринку «7-й кілометр» від комента-
рів відмовилися. Нагадаємо, в 2010 році найбіль-
ший промтоварний ринок «7-й кілометр» шляхом 
відчуження відійшов до депутатів, близьких до 
«сім'ї» Януковича [17]. 

«Как отжимали «7 километр». В 2010 году 
Одесский рынок «Седьмой километр» стал объек-
том пристального внимания «Семьи» Януковича. 
Тогда собственникам рынка поставили условие 
«нормальной» работы: для того, что бы бизнес 
продолжал работать, а их жизнь и здоровье не 
подвергались опасности, необходимо «подарить» 
25% уставного капитала компании сыну Юрия 
Иванющенко. Все собственники, кроме одного, 
приняли это предложение. Вскоре после внесения 
изменений в устав предприятия, умер один из ос-
тавшихся совладельцев рынка, и команда Иваню-
щенко получила полный контроль над рынком и его 
денежными потоками. Более того, руководитель 
рынка Борис Мельничук присягнул на верность 
«семье». Старика оставили, так как он в курсе 
всех «левых» схем и денежных потоков на рынке. 
Через Мельничука сегодня проходит вся «черная» 
касса «7 километра». По указанию экс-смотря-
щего за Одесским регионом и партнером Енакиев-
ского Иваном Авромовым Мельничук занимается 
отчислениями на деятельность сепаратистов. 
Одесские СМИ общественники неоднократно об-
ращали внимание силовиков, расследовавших одес-
скую трагедию 2 мая, на руководство «7 километ-
ра». С приходом нового «хозяина» налоговые отчи-
сления значительно уменьшились, при том что до 
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прихода команды Иванющенко предприятие было 
наибольшим плательщиком налогов в Одесском 
регионе. Рынок фактически остановился в разви-
тии, полностью переориентировавшись на попол-
нение счетов «семьи». Но революция смешала кар-
ты. Виктор Янукович и ближнее окружение бежа-
ли из страны. 

Бизнес против «смотрящих». Единственный 
акционер, кто отказался отдавать свою долю, 
одесский бизнесмен Денис Волошин, решил побо-
роться с Енакиевским в суде. Первый суд предпри-
ниматель выиграл в сентябре 2012 года. Сделка 
рынка с компанией Иванющенко была признана 
нелегитимной. Тогда "регионал" задействовал свой 
статус и «нагнул» Высший хозяйственный суд. 
Спустя пару месяцев рынок опять стал «семей-
ной» собственностью. Волошин не отступился и 
вначале 2014 года начал новый виток судебных ра-
збирательств. 12 июня 2014 г. дело «7 километра» 
было в Верховном суде Украины. Сегодня счета 
«семьи» заморожены в Европе и США. Будучи в 
бегах и остро нуждаясь в средствах, представи-
тели группы Иванющенко пытаются достать  
максимально из конфликтных предприятий. "7 ки-
лометр" – источник черного нала, для «семьи», 
сбором которого занимается Иван Аврамов через 
свое доверенное лицо Олега Греся, а также руко-
водителя рынка Бориса Мельничука. Остановка 
официальных финансовых потоков, вовсе не оста-
новила теневые потоки. Аврамов в экстренном 
порядке пытается вытянуть максимально из ак-
тива, который вот-вот потеряет. Так, согласно 
расследованию 5 канала, «7 километр» нынешние 
собственники планируют продать скандальному 
предпринимателю Тельману Исмаилову, известно-
му как экс-владелец Черкизовского рынка в Москве. 
Экс-владелец Черкизовского рынка в Москве, соби-
рается перевести торговые площадки Седьмого на 
новое место – на трассе Киев-Одесса. Вместе с 
тем, чтобы перенести внимание предпринимате-
лей от продажи рынка Исмайлову, представители 
«семьи» начали массированную медиа-кампанию 
против председателя областного совета Алексея 
Гончаренко, а также предпринимателя Дениса 
Волошина, который на протяжении четырех лет 
пытается в судебном порядке вернуть отчужден-
ную «семьей» собственность. 

По мнению экспертов, "семья" будет вытяги-
вать из своих активов последнее, параллельно про-
веряя на прочность судебную систему Украины. «- 
Возврат в законную собственность предприятия - 
очень показательный процесс. Ведь, если обновле-
ние власти произойдет только с осенними парла-
ментскими выборами, то судебная система прове-
ряется на прочность уже сейчас, – говорит поли-
тический эксперт Владимир Цыбулько. По его 
мнению, многие предприятия, незаконно отчуж-

денные в бытность прежней власти, сегодня про-
должают работать на ее представителей. – Пре-
дприниматели до сих пор вынуждены кормить две 
семьи: свою и так называемую "семью" экс-
президента. Это вызывает много вопросов к су- 
дебной системе, где сейчас лежат десятки дел о 
рейдерских захватах бизнеса, – сказал эксперт, – 
Учитывая вооруженный конфликт на Донбассе, 
вопрос наполнения государственного бюджета 
становится наиболее остро. Но, вместо этого, 
доходы от украинского бизнеса по-прежнему вы-
мываются из страны ее бывшим руководством, 
что негативно сказывается на рейтинге новой 
власти в целом, – подчеркнул Цыбулько». 

27 августа 2014 г. Прокуратурой Одесской 
области на территории рынка проходило процес-
суальное производство по статье УК Украины 
"мошенничество, растрата имущества". Во время 
досудебного расследования правоохранителями 
согласно решению суда проводились санкциониро-
ванные обыски в нежилых помещениях админист-
ративных корпусов предприятия. Следователи 
действовали на основании того, что представите-
ли "семьи", используя поддельные документы ООО 
"Промтоварный рынок", незаконно получили право 
собственности на имущество указанного предпри-
ятия» [13]. 

«После первого Майдана, страшась народной 
расправы, счеты с жизнью свели несколько высо-
копоставленных чиновников окружения Кучмы. 
Другие надолго покинули страну. Ныне, спустя  
10 лет, «решалы» и «смотрящие» от прежней вла-
сти лениво зевают при слове «люстрация», продол-
жая работать по старым схемам. Самой стаби-
льной сферой в этом плане стала судебная систе-
ма. Здесь, начиная с 2010 года, маховик великого 
«семейного» дела не переставал работать ни на 
минуту. Во главе схемы – Высший хозяйственный 
суд Украины (ВСХУ) – главный «семейный» регу-
лятор всех крупных бизнес-конфликтов в стране. 
Судя по тому, как проходит «люстрация» в 
ВСХУ – кто-то из новой власти неплохо берет, а 
кто-то из «старых», соответственно, старате-
льно заносит. 

Высший «семейно»-хозяйственный суд Ук-
раины. Основной костяк Януковича в ВСХУ – до-
нецкие. Мантии с них до сих пор не сняли, несмот-
ря на громкие многомиллионные скандалы еще в 
бытность Виктора Федоровича. Наиболее одиоз-
ными фигурами из обоймы донецких считаются 
недавние руководители, а нынче судьи ВХСУ Вик-
тор Татьков и Артур Емельянов, которых связы-
вают с одиозным «авторитетом» Юрой Енакиев-
ским (Иванющенко). По информации из разных ис-
точников, экс-глава Высшего хозяйственного суда 
Украины Виктор Татьков при Януковиче возглав-
лял коррупционную вертикаль из более чем 500 су-
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дей различных инстанций. Как глава ВХСУ он ру-
ководил процессом отъема активов через незакон-
ные вынесения решений судами. По неофициальным 
подсчетам, "доход" от этой деятельности соста-
вил более 10 млрд долл. Сегодня Татьков хоть и 
находится в бегах, по-прежнему является судьей и 
влияет на Высший хозсуд. Подопечный Татькова 
Емельянов был переведен на работу в Киев из До-
нецкого хозяйственного суда в 2010 году. Татьков 
и Емельянов во время Майдана не ломали двери в 
аэропорту, чтобы сбежать в Ростов; не гнали 
чартер, чтобы укрыться в Монако. Этот тандем 
продолжал работать, как и раньше, по налажен-
ной схеме отъема бизнеса. 

В основе схемы лежал рейдерский захват. 
Владельцам бизнеса предлагали подарить часть 
доли в дар, в противном случае начинался корпо-
ративный конфликт с участием титушек, ОПГ и 
правоохранителей. Позже дело по инстанциям шло 
в Высший хозяйственный суд, где его встречали 
Татьков и Емельянов, подводя под захват право-
вую базу. Так были отжаты Константиновский 
завод «Кристалл», «Макеевский универмаг», «Ме-
ханический завод «ТОР», гостиница «Братислава», 
«Полимер Альянс ЛТД», Донецкий ЦУМ, ресторан 
«Дружба» в Константиновке, отель «Шахтер», 
ТРЦ «Декор Донбасс», Одесский "Стальканат", 
крупнейший в Европе промтоварный рынок "7 ки-
лометр" и еще десятки предприятий по всей Укра-
ине. Татьков и Емельянов непосредственно управ-
ляли всей схемой в хозяйственных судах Украины. 
Сопровождение вопросов начиналось с этапа рас-
писания конкретного дела на конкретного судью. В 
основном дела расписывались на "своих" судей Ни-
ну Акулову и Станислава Мирошниченко. Именно 
этим выходцам из Донецка поручали самые сом-
нительные задачи. Но судьи справлялись, принимая 
нужные руководителям решения. Все они продол-
жают свою работу в ВСХУ. 

Компьютер говорит: «да!» После судебной 
реформы в 2010 году председателей судов форма-
льно лишили многих функций, через которые они 
могли влиять на судей. В частности было задекла-
рировано, что председатель суда лишается права 
расписывать дело на судью, а это был один из 
ключевых механизмов воздействия. Потому что 
лояльному и послушному судье расписывались нуж-
ные дела, а другим судьям – что осталось. Судеб-
ной реформой было введено автоматическое расп-
ределение дел. Им занимается компьютерная сис-
тема, учитывая при этом определенные критерии, 
алфавитный порядок, нагрузку на судей. Это была 
своеобразная попытка перекрыть коррупционные 
схемы Татькова и Емельянова. Но, судя по неско-
льким скандалам о несанкционированном вмешате-
льстве неустановленных лиц в работу системы, 
компьютер немного подкорректировали. Теперь 

возможность расписать нужное дело на опреде- 
 
 
ленный состав суда существует. Другими словами, 
контроль над процедурой осуществления делопро-
изводства в суде по-прежнему принадлежит судь-
ям Януковича. 

В ВСХУ лежит громкое дело о захвате «семь-
ей» Одесского промтоварного рынка «7 кило-
метр». ВСХУ уже раз отбирал «7 километр» в 
2012 году в пользу людей Юры Енакиевского. Тогда 
спор также рассматривали донецкие судьи. Но в 
сентябре 2014 года Верховный суд Украины завер-
нул дело на повторное рассмотрение, посоветовав 
судьям ВСХУ еще раз подумать над законностью 
своих действий. А на днях, дело по «7 километру», 
по «случайному» стечению обстоятельств, опять 
попало на рассмотрение Емельянову, Акуловой и 
Мирошниченко, обойдя стороной остальных 23 су-
дей первой судебной палаты. Теперь законность 
отчуждения «семейными» рейдерами одесского 
рынка будут оценивать «семейные» судьи ВСХУ. 
Это говорит об одном: окружение Януковича про-
должает влиять на деятельность Высшего Хозяй-
ственного Суда Украины, несмотря на потерю 
руководящих должностей и смену власти в стра-
не. Слово люстрация для них является иностран-
ным, а потому не совсем понятным. И уж тем 
более не опасным. 

Пока покрышки жгут под Радой, отечест-
венная Фемида продолжает решать вопросы в 
старых «семейных» традициях» [19]. 

Отец-основатель украинского олигархата Ле-
онид Кучма снова, как в лучшие свои годы, перек-
раивает активы крупнейших отечественных биз-
несменов. Его подпись стоит под минскими про-
токолами и меморандумом о прекращении огня. 
Важная часть документов – карта, в которой 
отмечены территории, подконтрольные руковод-
ству ДНР и ЛНР, пишет "Деловая столица". «Если 
минские договоренности сработают, то все заводы, 
рудники, шахты и банки, оставшиеся по восточную 
сторону нового кордона, будут работать по прави-
лам, отличным от украинских. В руководстве "рес-
публик" рассчитывают, что их контроль над мест-
ной экономикой будет формализован в законе о 
статусе самоуправления "отдельных районов Доне-
цкой и Луганской областей". Но уже сейчас ведется 
работа по "сбору налогов и других платежей" в 
поддержку "республик". Такая деятельность наби-
рает обороты – дело-то доходное. При этом среди 
сборщиков уже есть трения, к тому же периодичес-
ки появляются новые образования – такие как 
"Свердловская республика", "Антрацитовская" и 
т.п. Но опыт 1990-х показывает, что рано или позд-
но такая деятельность будет централизована. Кто 
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из крупнейших украинских бизнесменов будет на-
полнять местную казну?  

 
 

Чьи активы попали в ДНР и ЛНР 

Если исходить из того, что налоги придется 
уплачивать, исходя из объемов производства, то 
безусловным лидером окажется Ринат Ахметов. 
Немало его предприятий – как металлургии, так и 
энергетики, останутся на территории ДНР и ЛНР. 
Так же, как и значительная часть производствен-
ных активов корпорации ИСД, совладельцем кото-
рой является донецкий губернатор Сергей Тарута. 
Наверняка в тройку крупнейших плательщиков 
войдет и бывший "принц" Александр Янукович, 
хотя основная часть его бизнес-активов, генериру-
ющая денежные потоки, непублична. Например, 
это касается нелегальной добычи угля. Но, с другой 
стороны, многое зависит от того, как бизнесмены 
смогут влиять на местную власть. Если удастся 
реанимировать отработанную в годы президентства 
Виктора Януковича систему уплаты в бюджет 
"свой-чужой", то некоторым особо по поводу фис-

кальной нагрузки переживать не придется. Но это 
касается только тех, кто получит код "свой". Оста-
льным же, не исключено, может придется столк-
нуться даже с волной "народной" экспроприации –  
 

во всяком случае, о таком раз-
витии событий упоминал в од-
ном из своих выступления луга-
нский "полевой командир" Але-
ксей Мозговой. И тут уже при-
дется навсегда забыть о тех раз-
делах промышленных активов, 
которые нарисовал когда-то Ле-
онид Кучма» [21]. 

 
 

«"Батя", просто "Батя": в 
сети появилось фото "докумен-
та", который выдают горловс-
ким предпринимателям в качес-
тве лицензии на осуществление 
торговой деятельности  

В "документе" сказано, что 
"в случае невыполнения указаний 
и распоряжений администра-
ции города, нарушений правил 
торговли на основе существу-
ющего законодательства, непе-
речисления налогов в местный 

бюджет администрацией города рассматривает-
ся вопрос о запрещении торговой деятельности и 
изъятии лицензии". От нарушений какого именно 
законодательства предостерегают предпринимате-
лей – не уточняется."Документ" выдается за подпи-
сью "и.о. командующего гарнизоном г. Горловки – 
Бати", без указания имени и фамилии» [18]. 

“Ополченцы» Свердловска грозят обнародо-
вать имеющиеся доказательства участия россий-
ских войск в войне на Востоке Украины. Об этом 
корреспонденту informator.lg.ua, сообщил источ-
ник, приближённый к местным сепаратистам. «У 
нас собрано большое количество доказательств. – 
Заявил он: Мы знаем об участии русских в войне и 
можем рассказать о том, как наши действия кор-
ректировались русскими спецслужбами». В «колле-
кции компроматов» – видео пересечения границы 
Украины российской военной техникой при подде-
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ржке украинских пограничников, военная докумен-
тация, бумаги ФСБ, личные документы российских 
солдат, погибших в Донбассе.  “Документы хра-
нятся в тайниках, в том числе и в России, так что 
наши люди, находящиеся в разных городах и уров-
нях власти, и поддерживающие идеи федерализа-
ции, в том числе и в России, найдут возможность 
их обнародования”, – заявляют боевики. Обнаро-
довать имеющийся компромат они обещают, если 
Россия прекратит их финансирование и откажет-
ся включить в свой состав самопровозглашённые 
«республики». Свердловские боевики грозят предо-
ставить доказательства в Гаагу и подать в суд на 
Россию. Кроме того, боевики говорят об имеюще-
мся компромате на представителей местных 
элит. В частности упоминают Александра Ефре-
мова, Рината Ахметова и бывшего главу ГУ МВД 
Украины в Луганской области Владимира Гуславс-
кого, а также – руководителей других силовых ве-
домств региона. “У нас собрано достаточно ком-
промата на первых лиц области, МВБ, СБУ, погра-
нцов и таможни, чтобы держать их накоротке и 
заставлять их финансировать войну», – заявил 
источник. Ранее сообщалось о том, что официа-
льный Кремль переводит 17,6 тысяч военных, на-
ходящихся на границе с Украиной, в места посто-
янной дислокации» [22].  

 
Додатки  

 
Кузин С. Псевдоним «Ринат»,  

или Смотрящие за Ахметовым [9] 
 

Миллионеры и миллиардеры любят говорить, что 
всего добились благодаря труду, между строк как бы 
подсказывая, что еще и благодаря своей гениальности и 
всевозможным талантам. Ринат Леонидович Ахметов, 
в миру самый богатый украинец татарской националь-
ности, всегда старался скромно умалчивать, благодаря 
каким именно талантам и какому именно труду он в 
середине девяностых стал «самым - самым». «Трудовой 
путь» данного субъекта олигархического цеха был, ра-
зумеется, весьма труден и тернист, и президент фут-
больного клуба «Шахтер» всегда старался скромно ума-
лчивать, какие препятствия были на его тернистом 
пути к миллиардному состоянию. Также молчал Ринат 
Леонидович и о людях, помогавших ему пройти через все, 
так сказать, тернии. А люди, окружавшие Ахметова, 
местами попадались весьма специфические. Насколько 
специфические, что при всем, так сказать, уважении к 
Ринат Леонидовичу, за его спиной можно отследить 
уши одной известной, а то и нескольких известных в 
узком кругу специфических Контор... 

Не служил, не состоял, не привлекался. Автор ни 
в коем разе не собирается подозревать (упаси Боже) 
уважаемого президента ФК «Шахтер» в причастности к 
специфическим организациям, называемым в миру спец-
службами. Рината Ахметова сложно представить в пого-
нах ФСБ или СБУ, которые он примеряет втайне перед 
зеркалом и вздыхает о своей сложной судьбе внедренно-
го сотрудника. Ринат Ахметов не Штирлиц. Однако жи-

зненный путь РэЛе, как Ахметова называют в узких до-
нецких кругах, вызывает много вопросов по поводу его 
отношения к людям в погонах. Как показывает покрытая 
во многих местах белыми и темными пятнами биография 
Ринат Леонидовича, люди в погонах его окружали всег-
да, причем чуть ли не со времени отрочества и юности 
«паренька из бедной татарской семьи» с донецкого шах-
терского поселка Октябрьский. И интерес обеих сторон, 
судя по опять-таки биографии Ахметова, был взаим-
ный... Автор этих строк уже писал о неких «ангелах - 
хранителях» с погонами спецслужб, уберегших Ахмето-
ва от участи других «конкретных парней» из Донбасса в 
бурные девяностые. Дела тогда в Донбассе творились 
весьма специфические, на кону был вопрос – кому вы-
жить, и кто будет «главным» в столь аппетитном и пер-
спективном регионе? На этот вопрос как-то сам собой 
нашелся ответ в лице поначалу неразговорчивого и не-
публичного Рината, взявшего под себя гордость Донбас-
са и любимую игрушку погибшего от взрыва на стади-
оне Ахатя Брагина футбольный клуб «Шахтер». Тогда, в 
конце девяностых, Ахметов старался говорить только о 
футболе, в котором на тот момент, судя по рассказам 
знающих Рината Леонидовича людей, он разбирался на 
уровне не особо компетентного любителя. О самом же 
«Ринате» тогда говорили в Донецке чуть ли не шепотом, 
создавая вокруг его образа множество легенд. Война в 
регионе закончилась после смерти Евгения Щербаня и 
прихода в губернаторское кресло Януковича. Теневым 
же руководителем региона стал Ахметов, на ту пору едва 
разменявший третий десяток... 

Камиль Исхаков, тогдашний мэр Казани, и Венер 
Салимов, бывший глава КГБ Татарстана, сыграли в 
судьбе Ахметова в ту пору важную роль. Как впрочем, и 
бывший глава СБУ Владимир Радченко, знающий о «де-
лах донецких» в середине девяностых очень многое не 
понаслышке. В ту пору кандидатура Ринат Леонидови-
ча на должность «номера первого» в регионе решалась и 
лоббировалась на очень высоком, и весьма специфиче-
ском уровне. Вопрос – кто же такой Ринат Ахметов, 
обычный, так сказать, паренек из бедной татарской 
семьи, проживающей в шахтерском поселке «Октябрь-
ский»? И каким образом так получилось, что вокруг 
человека, получившего первую запись в своей трудовой 
книжке в двадцать шесть лет, в этот момент уже 
было полно людей в погонах, отдавших долгие годы 
службе в силовых структурах? Интересно, помнит ли 
сам «Ринат» свою первую встречу с полковником КГБ, 
выдыхающим в форточку своего кабинета кольца дыма 
модного в середине восьмидесятых заокеанского «Кен-
та»? Автор, конечно, утрирует, и про «Кент», и про 
полковника. Возможно, это был, например, пахнущий 
«Шипром» и курящий «Космос» майор. И встреча про-
исходила вовсе не в кабинете, а например, в парке за 
игрой в шахматы. Могло быть по всякому, однако не 
суть важно. Важно, что встреча двух сторон, обеспе-
чившая полное прикрытие будущему олигарху в самых 
разных эпизодах, вероятнее всего, произошла, и стала 
для паренька из шахтерской семьи в некотором роде 
судьбоносной. Об этом можно судить по некоторым 
эпизодам биографии самого богатого украинца. Ахме-
тов, как известно из некоторых биографических источ-
ников, в молодости занимался боксом. И занимался 
успешно. В школе будущий миллиардер учился чуть ни-
же среднего, пропадая на улице, боксируя, играя 
в футбол и карты. Кстати, по некоторым данным, как 
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раз в картах Ахметов был непререкаемым авторите-
том в определенных кругах с отрочества и юности. 

В 1984 году, когда Ахметову исполнилось восемна-
дцать, в Афганистан из Союза отправлялись тысячи 
молодых пацанов. Донбасс по статистике был одним 
из главных поставщиков «интернационалистов» в 
стране. Ахметов с его происхождением из «бедной 
шахтерской татарской семьи» и увлечением боксом мог 
бы быть одним из первых кандидатов в Афган. Или хо-
тя бы в ВДВ. В любом случае, его должны были просто 
забрать в армию в 1984 году. В то время для молодого 
парня не пойти в армию означало фактически признать 
свою некую неполноценность. Для того, чтобы не по-
пасть в Вооруженные силы СССР, нужно было иметь 
весьма вескую причину. Либо по состоянию здоровья, 
либо в военное училище (что опять-таки армия по своей 
сути), либо... В любом случае, это было бы «не по поня-
тиям». Особенно в Донецке. Особенно в шахтерском 
поселке Октябрьский. Особенно среди пацанов, с кото-
рыми вместе занимаешься боксом и играешь в карты. 
Однако Ахметов в армию не пошел... Нет никаких сви-
детельств тому, что Ринат Леонидович в далеком уже 
1984 году надевал шинель и наматывал портянки. Так-
же нет свидетельств армейского прошлого будущего 
олигарха и в отношении других лет. Ринат Леонидович, 
закончив школу со средним (мягко говоря) аттестатом, 
внезапно куда-то пропал с поля зрения как Советской 
армии, так и правоохранительных органов. Потому как 
в ту пору в советском УК существовала нынче дико 
воспринимающаяся уголовная статья «Тунеядство». То 
есть, человек обязан был где-то работать, где-то чис-
литься. Три месяца тунеядства могли привести челове-
ка в тюрьму на пару – тройку лет. Уклонение от воин-
ской обязанности каралось еще страшнее – дисципли-
нарный батальон плюс общий срок службы. Однако Ри-
нат Ахметов не попал ни в дисбат, ни в армию, ни 
в места не столь отдаленные. Он пропал. Растворился в 
пространстве, не оставив никаких следов своего пребы-
вания где-либо с середины восьмидесятых до середины 
девяностых...  

«Ботаники» из «Люкса». То есть, Ахметов десять 
лет не работал, и не учился. Чем занимался, что делал и 
как зарабатывал на жизнь – покрыто мраком тайны. 
Некоторые источники утверждают, что будущий оли-
гарх под крышей некоторых представителей советских 
спецслужб, «патронирующих» гостиницы и всевозмож-
ные увеселительные заведения, очень неплохо зарабаты-
вал, шлифуя свое картежное мастерство в Москве, 
Крыму и Сочи. Проигрывающие большие деньги партий-
ные бонзы и криминальные авторитеты попадали под 
колпак «людей в погонах», решающих их долговые обя-
зательства взамен на некие услуги. Таким образом, бу-
дущий олигарх уже тогда проявил себя человеком крайне 
полезным и выгодным в определенных ситуациях, 
к тому же неглупым и умеющим просчитывать не-
сколько ходов вперед. Таких людей в некоторых струк-
турах всегда ценили. Пожалуй, эта версия могла бы 
в состоянии объяснить таинственное прошлое самого 
богатого украинца. Потому как только людям 
из определенных структур было под силам уберечь па-
ренька из шахтерского поселка от Афгана, армии, дис-
бата и тюрьмы. И судя по всему, встреча с людьми 
«в штатском» у будущего «первого номера Донбасса» 
произошла как раз в далеком 1984 году, когда Ахметову 
было необходимо решать вопрос с армией. В армию он 

не пошел, на «Победе» (так называют в Донецке мест-
ную психушку) тоже следов его не наблюдалось. 
Во всяком случае, официальных. То есть, чья-то могу-
щественная рука выдернула семнадцатилетнего буду-
щего олигарха из неопределенности перед будущим и 
поставила на твердый жизненный путь... 

Источники в правоохранительных органах утвер-
ждают, что в 1986 году в Горловке был зверски убит 
вместе с женой в своем доме некий Лысенко. Известный 
в городе «цеховик» и ценный информатор силовых 
структур в среде тогдашнего подпольного «бизнеса». 
Как-то вечером к нему пришли несколько человек, и под 
пытками требовали отдать деньги и золото. Преступ-
ники явно знали, к кому шли, и знали, что золото 
и большой денежный запас у Лысенко имелся. Тогда по 
горячим следам правоохранителям удалось задержать 
двух участников преступления. Тогда в сводках прозву-
чала фамилия Ахметовых – по словам задержанных, это 
были два брата. Тот, который помладше, в преступле-
нии не участвовал и находился на улице, однако якобы 
непосредственно в убийстве Лысенко принимал участие 
его старший брат. «Якобы» пишу по одной простой 
причине. Очень скоро следы дела Лысенко, как впрочем, 
и само дело об убийстве горловского цеховика благопо-
лучно испарились. Как-то незаметно в деле не стало 
ни показаний арестованных, ни фамилий двух братьев 
татарской национальности. Дело до суда так и не до-
шло, и было благополучно предано забвению... Ринат 
Леонидович Ахметов «вынырнул» в середине девяно-
стых, и решил стать, «как все». То есть, «устроиться 
на работу, завести трудовую книжку и жить, как гово-
рится, как люди»... Первым местом нынешнего владель-
ца ФК «Шахтера» оказался Донецкий городской банк, 
или же сокращенно Донгорбанк. Банк был основан 
в середине девяностых, и Ахметов пришел туда сразу 
руководить. Как утверждал сам Ринат Леонидович, 
банк был создан для более эффективной системы взаи-
морасчетов между структурами Ахметова и его парт-
нерами. До этого у Ахметова, по его же словам, уже 
присутствовал «первый миллион», заработанный 
на торговле коксом, углем и т.п. 

Каким образом Ринату Ахметову удалось зарабо-
тать первый миллион, нигде не будучи даже трудо-
устроенным в течении десяти лет после окончания 
школы, так и осталось за кадром. Впрочем, тогда по-
добными мелочами и не интересовались. В то лихое 
время подобная практика была даже модной. 
К примеру, Борис Колесников, будучи оформленным рез-
чиком мяса на Центральном рынке Донецка, решал во-
просы с москвичами о поставках в страну крупных пар-
тий фруктов и цитрусовых, а официальный мясник од-
ного из донецких гастрономов Ахать Брагин (он же 
Алик Грек) решал вопросы «всесоюзного» масштаба, 
заселившись в элитную гостиницу «Люкс», в которой 
в советское время располагались только гости самого 
высокого масштаба. Гостиница была расположена 
в Донецком ботаническом саду. Кстати, после вселения 
туда Брагина его группировку стали называть «бота-
никами» – после смерти Брагина это прозвище перешло 
к Ахметову, въехавшему в «Люкс» после взрыва на ста-
дионе «Шахтер». Гостиница «Люкс» в советское время 
была, так сказать, правительственным объектом, и 
находилась под колпаком КГБ. Здесь останавливались 
первые лица страны, приезжавшие в Донецк – в частно-
сти, в «Люксе» останавливался во время визитов в Дон-
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басс Михаил Горбачев, когда был при власти. После рас-
пада Союза гостиница как-то незаметно перешла к 
Яношу Кранцу, а затем, после его убийства, к Ахатю 
Брагину (Алику Греку), сделавшему из правительствен-
ного объекта свою резиденцию. Также незаметно в руки 
Брагина перешел и футбольный клуб «Шахтер» при 
непосредственном участии нынешнего народного депу-
тата Юрия Колоцея, в начале девяностых сотрудника 
милиции, сделавшего немало для того, чтобы клуб пере-
шел под контроль Ахатя Брагина. Что, впрочем, пошло 
«Шахтеру» тогда только на пользу... 

Зачистка. Ринат Ахметов в тот момент был од-
ним из самых близких к Брагину людей. Когда в середине 
девяностых Брагин и Евгений Щербань взяли обязатель-
ства перед «кунцевскими» по общаку на сумму свыше 
80 миллионов долларов на их запуск в приватизацию до-
нецких предприятий, а затем решили не пускать моск-
вичей в Донбасс, в регионе возникла конфликтная ситуа-
ция. Приехавший в Донецк Иосиф Кобзон, находясь в 
«Люксе», «предъявляет» Брагину убийство «Чирика» 
(Брагинского), который был «в законе» и пытался убе-
дить Брагина пустить москвичей в Донбасс. На Грека 
происходит несколько покушений. Ахметов понимал, 
что сам ходит по грани как человек, близкий к Ахатю 
Брагину, на которого началась настоящая охота... Ах-
метова пытаются убить из гранатомета. Его спасает 
только лишь полученная в последний момент от некоего 
«надежного источника» информация о покушении. Он 
пересаживается в другую машину чисто интуитивно. 
По информации автора этих строк, между Ахметовым 
и упомянутым выше Кобзоном вскоре после покушения 
проходят переговоры. Ахметов был интересен «москви-
чам» (стоящим за «кунцевской» и другими ОПГ влия-
тельным людям с погонами российских спецслужб), как 
неглупый и перспективный партнер и представитель в 
таком «вкусном» регионе, как Донбасс. В этой ситуа-
ции Ахметову оказывают свое содействие и поддержку 
Камиль Исхаков, тогдашний мэр Казани, и многолетний 
глава КГБ Татарстана Венер Салимов. Родственные 
связи здесь сыграли тоже не последнюю роль...  

На Ахметова больше не покушаются. В то время, 
как киллеры-взрывники долбят несколько дней бетонную 
стену под vip-ложей на стадионе «Шахтер», заклады-
вая взрывчатку под Ахатя Брагина. Преступники сооб-
щают друг другу о перемещениях Брагина по городу по 
рации и мобильной связи, ведут за «Греком» наружное 
наблюдение, однако им никто не препятствует. Кста-
ти, донецкие «убоповцы» в тот момент посылали за 
Греком своих «топтунов», и засекли перемещения лиц, 
фиксирующих передвижения Брагина. То есть, можно 
было бы призадуматься о том, что готовится очеред-
ное покушение. При этом Грека «вели» и «конторские» – 
незадолго до своей смерти Брагин попал в киевский след-
ственный изолятор СБУ, однако спустя короткое время 
вышел из изолятора, чтобы попасть под взрывчатку... 
«Конторские», как и «убоповцы» «вели» Брагина, однако 
не предприняли никаких действий в отношении лиц, ве-
дущих за Греком «независимое наблюдение»... Брагина 
взрывают на стадионе во время матча «Шахтер» – 
«Таврия». Ринат Ахметов опаздывает по каким-то при-
чинам на матч на пятнадцать минут. В машине снару-
жи стадиона остается человек, занимающийся всеми 
вопросами безопасности Ахатя Брагина – Сергей Чирин. 
Ныне он заместитель главы Донецкой областной орга-
низации «Фронта змін», и вхож к Ринату Ахметову по 

многим «текущим» вопросам... Параллельно в регионе 
происходила «зачистка» нескольких «авторитетов», 
фактически завершенная со смертью Брагина. В 1996 
году в аэропорту Донецка расстреливают Евгения Щер-
баня, прилетевшего из Москвы с серебряной свадьбы 
Иосифа Кобзона. Сразу после убийства Щербаня офис 
корпорации «Атон» посещают какие-то люди в масках 
до приезда правоохранителей, унося с собой множество 
документации и бумаг по делам корпорации. Куда-то 
исчезает начальник охраны Щербаня, бывший сотруд-
ник КГБ СССР, как исчезают и его показания из дела. 
Год спустя после смерти Евгения Щербаня происходит 
покушение на его старшего сына, Евгения Евгеньевича. 
Буквально в этот же период происходит перерегистра-
ция Индустриального Союза Донбасса (ИСД), в котором 
расстрелянный Евгений Щербань являлся миноритар-
ным акционером. После покушения на его старшего сы-
на фамилия Щербань исчезла из списка акционеров 
ИСД... 

Чекисты повсюду. В это же время в окружении 
Ахметова происходят любопытные перемещения. Руко-
водителем юридического департамента Первого укра-
инского международного банка (ПУМБ), контролируе-
мого Ахметовым, становится некий Воропаев Юрий. 
Профессиональный «чекист», долгие годы проработав-
ший в КГБ следователем. Вопрос – как могло произойти, 
что следак со стажем из Конторы мог заинтересовать 
на тот момент уже не единожды миллионера Рината 
Ахметова до такой степени, что тот доверил ему свой 
банк? Неужели Ахметову было интересно, чтобы Кон-
тора (а бывших «чекистов», как известно, не выпуска-
ют) имела возможность беспрепятственно получать 
возможность полной информации о том, что у Ахмето-
ва в хозяйстве творится? И как они могли познако-
миться – следак Воропаев, который старше Ахметова 
на одиннадцать лет, и миллионер Ринат Леонидович, 
передвигающийся по городу в бронированном «Мерсе-
десе»? Если предположить, что Воропаев пришел нани-
маться с улицы в директора юрдепартамента ахметов-
ского банка, то мудрый интуит Ахметов наверняка бы 
просчитал, чем чревато присутствие вчерашнего «кон-
торского» в его делопроизводстве. И гнал бы Воропаева 
от дверей, как говорится, поганой метлой. Дело здесь 
либо в давних неких взаимных обязательствах обоих 
сторон – следователя КГБ и неработающего нигде и 
подающего надежды миллионера Ахметова, либо в обя-
зательствах Ахметова перед теми, кто прислал Воро-
паева в его банк рулить юридической службой. То есть, 
Воропаев оказался для Ахметова тем предложением, 
от которого тот не смог отказаться. Не здесь ли 
скрыты тайны ахметовской молодости и его загадоч-
ное уклонение от всех обязанностей и повинностей со-
ветского человека во времена перестройки? Или же 
Воропаев был прислан некими лицами как «смотрящий»? 

Дальше – больше. Брат упоминаемого выше одного 
из руководителей «Шахтера» Юрия Колоцея Евгений 
в это же время трудился в СБУ. Автору этих строк 
довелось с ним в свое время пересекаться – непростой 
дядька этот самый Евгений Александрович Колоцей. 
С серьезными связями в высшем эшелоне Конторы – 
во всяком случае, в то непростое время точно. В этом 
случае Ахметов тоже имел ситуацию с тем, что Кон-
тора беспрепятственно получала информацию обо всем 
том, что творилось в клубе. Наверняка Ахметов это 
понимал. В данной ситуации присутствие уже двоих 
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источников информации для Конторы, возможно, было 
для Ахметова некой страховкой, защитой, возможно-
стью решать вопросы. Однако – вряд ли. Ринат Леони-
дович на тот момент находился уже на таком уровне, 
что мог бы при желании решать любые вопросы 
в городе и регионе. Вопрос – зачем тогда ему нужны 
были «конторские» в своем хозяйстве? 

В том же 1996 году заместитель председателя 
СБУ Юрий Самойленко назначен в Донецкую область 
руководителем областного управления Конторы, оста-
ваясь при этом заместителем главы СБУ. Самойленко 
человек прелюбопытнейший во всех отношениях – перед 
развалом Советского Союза дважды (в 1988 и 1991 го-
дах) повышал квалификацию на курсах при Высшей 
Краснознаменной школе КГБ СССР. А курсы эти были 
весьма непростые. Фактически курсы были неким рас-
пределением по местам их слушателей, впоследствии 
разъехавшихся по городам и весям бывшего «Совка». 
Страна разваливалась, и «Контора глубокого бурения» 
пыталась провести некую ориентацию на местности 
в недалеком будущем, и дать новые вводные в новых 
условиях. У Юрия Самойленко в Москве были очень хо-
рошие связи, во многом благодаря которым он быстро 
смог идентифицировать себя в независимой Украине, 
за каких-то несколько лет сумев дорасти до замести-
теля главы СБУ. Самойленко был отправлен в Донбасс 
на «усиление» тогдашним главой СБУ Владимиром Рад-
ченко, поскольку ситуация в регионе была явно непро-
стая. И тут же очень близко сошелся с молодым пер-
спективным предпринимателем Ринатом Ахметовым. 

Тридцатилетний предприниматель Ахметов и пя-
тидесятидвухлетний чекист со стажем Самойленко 
встречались очень часто, и сблизились в итоге до такой 
степени, что Ринат Леонидович спустя десяток лет 
даже лично замолвил словечко за Самойленко в проход-
ном списке Партии регионов. Вопрос – что могло связы-
вать старого «гебешного волка» Самойленко и выходца 
с шахтерского поселка города Донецка Рината Ахмето-
ва, прошлое которого покрыто сплошь, так сказать, 
«белыми пятнами»? Может, как раз некая общая тайна 
по поводу этих самых белых пятен? Или же некое кура-
торство со стороны Самойленко над молодым пер-
спективным бизнесменом, представителем неких сил 
или персон в Донбассе? В любом случае, Ринат Леонидо-
вич не особо утруждал себя показаниями по делам Щер-
баня и Брагина. Скажем проще – он показаний не давал. 
Ни на тему того, к кому перешел бизнес и акции Щерба-
ня, ни на тему обстоятельств того, кто мог желать 
смерти Брагина. Кто-то очень постарался, чтобы Ах-
метова не дергали по этим вопросам. Ринат Ахметов 
старается не говорить об этих делах, будучи человеком 
очень осторожным. Впрочем, так его и характеризу-
ют – осторожный, интуит, мыслящий на несколько 
ходов вперед, как настоящий профессионал карточных и 
не только игр. При этом продолжает доверять бывшим 
«конторским» дела своей семьи и своего бизнеса. Выше-
упомянутый Юрий Воропаев, например, вскоре после 
ПУМБа стал заведовать всеми юридическими вопроса-
ми ахметовской корпорации СКМ, стал народным де-
путатом по квоте Ахметова (как и упомянутый выше 
Юрий Колоцей). Теперь занимается вопросами англий-
ского гражданства супруги Рината Ахметова, «засве-
тив» документы по этим делам журналистам во время 
заседания Верховной Рады. Кстати, родной брат Юрия 

Воропаева до последнего времени возглавлял следствен-
ное управление СБУ в Донецкой области... 

Неужели Ахметов никогда не задавался вопросом, 
зачем в его окружении необходимы вчерашние «чеки-
сты», знающие все секреты его корпораций, банков 
и другого хозяйства? Может, просто ему никто не раз-
решает задать этот вопрос самому себе? И присут-
ствие людей определенной профессии в его окружении – 
необходимые условия игры, правила, которые Ахметов 
в свое время пообещал выполнять? Но если так, то 
насколько ли самостоятелен Ахметов? И что скрывает 
он в своем прошлом, что вынуждает его окружать себя 
«конторскими» и пускать их в свои дела? И кто он, соб-
ственно, такой – Ринат Ахметов? 

Комментарий «Аргумента». Версия, изложенная 
журналистом Сергеем Кузиным – безусловно, смелый, 
гражданский поступок. Он первым озвучил, возможно, 
самую опасную для ее носителя версию происхождения 
и капиталов Р. Ахметова, и его самого. Еще раз: это 
поступок. О покровительстве Рината Ахметова со 
стороны спецслужб и в Донецке, и в Киеве говорили, по 
крайней мере, с 2000-го года. Когда еще пусть и авто-
ритетный в определенном смысле обитатель «Люкса» 
не являлся «королем Донбасса», каким он фактически 
стал к 2004-му году. Еще «люди в теме» говорили о том, 
что многие из окружения покойного Ахатя Брагина 
в 1996-1998 гг. поплатились своими жизнями именно 
за озвучивание этой версии. Они просто исчезли. Ряд 
донецких правоохранителей в конце 1990-х в приватных 
беседах отмечали, что СБУ и МВД словно специально 
дают безнаказанно «дзиговать» в Донецке и Мариуполе 
криминальному авторитету Самвелу. Который стал 
и для жителей региона, и для правоохранителей офици-
альным криминальным жупелом. В тени скандальных 
выходок экстравагантного Самвэла без излишнего шума 
росла финансовая и организационная мощь ОПГ «Люкс» 
(они же «октябрьские», они же «ботаники»). Когда же, 
в конце-концов, Самвэла посадили, на «свет» вышел та-
лантливый менеджер Ринат Ахметов, сияющая звезда 
и человек-легенда на донецком небосклоне. Маленькая 
деталь: мало кто знает, что еще в 1998 году с гр-ном 
Ахметовым в Донецке запросто встречался... первый 
заместитель председателя СБУ, прилетавший в регион 
специально для этой цели. Кем был гр-н Ахметов в то 
время? Явно не звезда первой величины в региональной 
политике и региональном бизнесе... Отметим, что 
в выше приведенном перечне правоохранителей, так или 
иначе связанных с Р.Ахметовым в период становления 
его бизнес-империи, автором не упомянут Владимир 
Малышев, во второй половине 1990-х – начальник УБОП 
в Донецкой области, позже – начальник донецкой об-
ластной милиции. 

Именно на глазах безучастного генерала милиции 
Малышева стремительно росли «люксы», в пыль пере-
малывая своих конкурентов и врагов на виду бездей-
ствующей милиции, СБУ и прокуратуры. Позже Малы-
шев, уйдя на пенсию, возглавил службу безопасности 
Р.Ахметова (такая вот степень доверия между ними), 
а еще позже стал народным депутатом по квоте Ах-
метова в Партии Регионов. Без очевидного куратор-
ства Р. Ахметова со стороны влиятельнейших силови-
ков Украины была бы невозможной длительная неупла-
та налогов бизнес-структурами нынешнего олигарха. 
Есть и другие признаки, свидетельствующие в пользу 
версии «спецслужбистских» корней империи Р. Ахмето-
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ва. Империи, в которой сам Р. Ахметов фактически 
является миноритарным акционером. В свете озвучен-
ной Сергеем Кузиным версии о происхождении «состоя-
ния Ахметова» и его труднообъяснимой с точки зрения 
человеческой логики и реалий 90-х годов «везучести» 
самое интересное – спецслужбы какого именно государ-
ства стоят (если стоят?) за этим успешным проек-
том? России или Украины? Если России – Украину 
в ближайшее время ждут большие испытания. Так как 
на постсоветском пространстве спецслужбы РФ для 
воссоздания подобия СССР активизируют всю свою 
агентуру, задействуют все ранее скрытые резервы для 
достижения поставленной высшим руководством Рос-
сии цели. В том числе и якобы независимых ни от кого 
олигархов (как, например, Иванишвили в Грузии). Если 
вдруг окажется, что активы Р. Ахметва фактически 
контролируются спецслужбами РФ, то это – едва ли 
не пятая часть экономики государства Украина. Нуж-
но ли говорить о последствиях? 

Если Украины – можно только снять шляпу перед 
патриотами украинского государства, сумевших в тя-
желейшее для страны время переиграть своих «коллег» 
из РФ и «всесоюзным» криминалитетом и восстано-
вить контроль над одним из ключевых украинских реги-
онов. Если все же Ринат Ахметов настолько гениален, 
что умудрился использовать в своих интересах (и пере-
играл) спецслужбистов двух стран, при этом приумно-
жил свое состояние и выжил – то таким земляком 
можно только гордиться. Вы верите в чудеса?.. 

 
Лаевский И. Ахметов  почтил  память  
"Мамеда": Умер вор в законе №1 [16] 

 
В ночь с 25 по 26 ноября 2011 г.на 45-году жизни 

скончался «Мамед», он же – Сергей Мамедов (Пахомов) 
– вор в законе №1 в Украине. «Мамед» сделал стреми-
тельную карьеру в криминальном мире Украины в 90-х 
годах. В короткие сроки он стал одним из бригадиров в 
группировке известного киевского авторитета «Чере-
па». За участие в похишении людей и рэкете Мамедов 
получил два срока лишения свободы – в общей сложнос-
ти проведя 10 лет в местах лишения свободы. Именно 
«зона» сделала «Мамеда» королем криминального мира 
Украины, и на зоне он стал вором в законе.Согласно 
данным правоохранительных органов, Мамедов был 
«смотрящим» по Киеву и Киевской области, также 
контролировал криминальные структуры Донецкой об-
ласти и ряда других регионов. «Мамед» держал воровс-
кой «общак», выделял крупные суммы на поддержку 
криминальных сообществ в «зонах». Прошедшие 27 ноя-
бря 2011 г. похороны «Мамеда» на одном из столичных 
кладбищ вызвали приезд в Киев сотен людей – элиты 
криминального мира Украины. Причина смерти «авто-
ритета» – естественная. «Мамед» умер от рака, кото-
рый был диагностирован в поздней стадии. Серия опе-
раций в Германии не смогла остановить метастазы. 
Сергей Мамедов много лет поддерживал весьма близкие 
отношения с Ринатом Ахметовым* и их отношения 
характеризуются как дружеские. При этом у «Мамеда» 
были конфликтные отношения с авторитетным депу-
татом Юрой Енакиевским, из-за контроля над рынком 
контрабанды и нелегальной водки. Известно, что на 
утро после смерти «Мамеда» почтить его память при-
езжал лично богатейший человек Украины Ринат Ах-
метов. Непосредственно на само кладбище он не прие-

зжал. Представители Юры Енакиевского демонстра-
тивно на похороны не приехали.  

 
Ринат Ахметов стремительно теряет тотальный кон-

троль над Донбассом [10] 
 
Бегство Януковича в Россию, крах ПР, инфра-

структурный удар от боевиков, натянутые отношения 
с Киевом – у Рината Ахметова сейчас больше проблем, 
чем у многих других. Империя Рината Ахметова больше 
не гудит. С момента предложенной собственником 
СКМ акции «Голос Донбасса», в рамках которой пред-
приятия и автомобилисты должны были сигналить 
против насилия и хаоса в регионе, прошло более двух 
месяцев. Акцию эту, по сообщению пресс-службы биз-
несмена, поддержали более 1 млн жителей области. За 
это же время Донецк стал центром обороны сепарати-
стов из так называемой ДНР, промышленность региона 
оказалась парализованной, а сам Ахметов покинул город 
и переехал в Киев, где и собирается оставаться до ста-
билизации обстановки на востоке. Последнее проявление 
его активности – небольшое интервью подконтрольно-
му телеканалу Украина, в котором бизнесмен призвал 
власть “не бомбить Донецк”. Его никто не услышал. Не 
слышат миллиардера неслучайно: его авторитет, биз-
нес-могущество, а также влиятельность стремительно 
тают. “Вследствие конфликта [на востоке страны] он 
стал заложником ситуации в Донбассе, и сейчас зави-
сим от украинской власти”, – говорит политолог Вла-
димир Фесенко. И это еще не все – эксперт добавляет, 
что сейчас в возращении Ахметову статуса хозяина 
региона уже никто не заинтересован. 

Не хозяин. Крах Ахметова в глазах новой власти 
начался в момент, когда миллиардер решил дистанциро-
ваться от событий на его малой родине. В марте 2014 
г. Юрию Луценко, нынешнему советнику президента 
Петра Порошенко, пришла идея – назначить олигархов 
главами областных госадминистраций (ОГА). Предпола-
галось, что глава корпорации ИСД Сергей Тарута воз-
главит Луганскую область, совладелец группы Приват 
Игорь Коломойский – Днепропетровскую, а Ахметову 
“отвели” Донецкую. Переговоры с Коломойским от 
имени власти проводила лично Тимошенко, а в Донецк к 
Ахметову несколько раз летал Луценко. Однако милли-
ардер отказался возглавить область, заверив, что бу-
дет помогать Таруте. Мотивы миллиардера объясняет 
один из регионалов, близких к собственнику СКМ: “Да-
же если бы он возглавил Донецкую ОГА, это не разре-
шило бы ситуацию. Новая власть не поддерживала ни 
статус русского языка в качестве государственного, ни 
федерализацию. А как это можно дать людям, не имея 
поддержки?” Он говорит, что Ахметов и так делал все 
возможное для области – то есть платил зарплату и 
налоги. Примерно в том же ключе миллиардер оказывал 
поддержку и Таруте, возглавившему Донетчину. “Он 
помогал. Но, скажем так, не в той степени, в которой 
мог бы помочь. Его фонд Развитие Украины работает с 
людьми”,– осторожно комментирует на условиях ано-
нимности вопрос помощи Ахметова один из нынешних 
чиновников Донецкой ОГА. 

И вспоминает, как в марте-апреле 2014 г. они об-
ращались к представителям Ахметова с просьбой обес-
печить охрану проукраинских митингов в городе. Полу-
чили отказ. Как говорит бывший высокопоставленный 
чиновник Администрации президента, примерно тогда 
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же они обратились к Ахметову и Коломойскому с идеей 
создать территориальные батальоны самообороны. 
Первому предложили набрать 1 тыс. человек, второму 
– 500. Коломойский перезвонил через неделю с вопросом 
“Можно ли еще?”, а хозяин Донбасса сыграл в молчанку. 
В итоге Ахметов сам себя переиграл. Геннадий Корбан, 
один из заместителей Коломойского, говорит, что 
ожидал от него более серьезной позиции. “Люди ему 
доверяли, как сейчас Коломойскому. Думаю, они ждали 
каких-то конкретных шагов, а он самоустранился. Из-за 
чего теперь страдает и репутационно, и материаль-
но”,– сказал Корбан. 

Договариваться с Ахметовым во время президент-
ской кампании пытался и Порошенко. “Мы встречались 
со всеми олигархами, в том числе и с Ахметовым. У него 
была возможность решить эту проблему в зародыше, 
потому что в его структурах около 2 тыс. охранников. 
Но он этого не сделал”,– вспоминает один из соратни-
ков президента, добавляя, что теперь договариваться 
пытается уже не Порошенко, а Ахметов. Но безуспеш-
но. Еще в начале июля 2014 г. Луценко заявил, что Ах-
метов теряет последние шансы стать союзником 
Украины. Бывший хозяин Донбасса должен призвать 
террористов сложить оружие, сказал он тогда. Это 
то, чем Ахметов может помочь и Украине, и Донбассу, 
и себе, прозрачно намекнул Луценко. Бездействие Ахме-
това и его шаги, не соответствующие мышлению госу-
дарственника, как называет их глава социологической 
группы Рейтинг Алексей Антипович, привели к упадку 
доверия к нему не только со стороны власти. По ре-
зультатам июльского опроса, полностью доверяют Ах-
метову всего 2 % опрошенных украинцев, не доверяют 
59 %. Причина апатии Ахметова по отношению к проис-
ходящему в регионе, по словам Юрия Грымчака, заме-
стителя губернатора Донетчины времен президента 
Виктора Ющенко, могла заключаться в попытке уста-
новить особые отношения с новой властью. В случае с 
Ахметовым, как полагает эксперт, могли сыграть 
сдерживающую роль и его бизнес-интересы в России. 

Не лидер партии. Рухнул не только авторитет 
Ахметова, но и его способность влиять на политиче-
скую ситуацию. Ранее миллиардер делал это через Пар-
тию регионов (ПР) – самую мощную политсилу страны, 
имевшую парламентское большинство. После побега 
Януковича ПР как инструмент влияния изрядно сдала. 
Так, на президентских выборах кандидат от регионалов 
Михаил Добкин набрал лишь 3,03 % голосов. Причем 
именно этот политик, как признают в частных беседах 
регионалы, был креатурой донецкого миллиардера. 
Накануне выборов в ПР создали коллегиальный орган, 
который возглавил нардеп от ПР Борис Колесников, 
близкий друг Ахметова. Подобное усиление контроля 
неспособно остановить отток депутатов из фракции 
ПР. На парламентских выборах 2012 года партия полу-
чила 208 мандатов в парламенте, сейчас же у нее оста-
лось всего 78 штыков. Более того, рейтинг ПР неуклон-
но падает и теперь. По результатам июльского опроса 
группы Рейтинг, за нее готовы отдать голоса лишь 
2,5 % всех опрошенных, что в десять раз меньше ре-
зультата ПР на парламентских выборах 2012 года. 
Впрочем, регионалы полны надежд на реинкарнацию. 
Политолог Владимир Фесенко рассказывает, что сейчас 
они уговаривают Ахметова возглавить список Партии 
регионов в случае досрочных парламентских выборов. 
Депутат от ПР Анатолий Близнюк этого не отрицает. 

“Если Ринат Ахметов примет такое решение, и колле-
гиальный орган тоже – все может быть”,– говорит он. 

Сможет ли Ахметов реанимировать ПР? Антипо-
вич говорит, что запрос на политическую силу с идеоло-
гией, подобной ПР, существует. Поле для этого есть, 
особенно с учетом вероятного запрета Компартии. “Я 
могу допускать, что ПР удастся преодолеть 5-про-
центный барьер. Другой вопрос – сколько максимально 
они могут набрать, ведь теперь есть Партия развития 
Украины [близкая к экс-главе АП Сергею Левочкину], а 
Сергей Тигипко реанимировал Сильную Украину”,– гово-
рит социолог. Во многом результат ПР будет зависеть 
от симпатий жителей Донбасса, преданно поддержи-
вавших ПР на протяжении последних 10 лет. Еще не-
давно миллиардер для них был почти богом. Но нынче, 
по наблюдениям Энрике Менендеса, директора донецкой 
компании AdFactory, земляки не только разочаровались в 
ПР, но и перестали понимать Ахметова, его позицию. 
“Раньше о нем [Ахметове] открыто не говорили, те-
перь не боятся ругать вслух. Теперь он получает больше 
критики, потому что люди теряют страх, и нет сдер-
живающих факторов”,– говорит Менендес. Впрочем, 
пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко убеждена, 
что среди обычных людей авторитет ее шефа не по-
страдал. Являясь крупнейшим работодателем, в ны-
нешней сложной ситуации он исправно платит своим 
сотрудникам зарплату даже в случае остановки пред-
приятий, отвечает она. А некоторым даже повышает 
ее. Кроме того, миллиардер, по словам Довженко, ведет 
активную благотворительную деятельность, поставив 
перед сотрудниками своего фонда задачу “максимально 
помочь землякам, которые оказались в беде”. 

Не лоббист. Проблемы Ахметова связаны не 
только с войной на востоке. Бизнесмен утратил уни-
кальные возможности воздействовать на власть. 
“Фактор Януковича” в успешности бизнесмена Ахме-
това трудно переоценить, еще сложнее недооценить. 
“При Януковиче приватизационные конкурсы государ-
ства выигрывали главным образом два покупателя: 
Фирташ и Ахметов, со значительным перевесом в сто-
рону владельца СКМ”,– говорит Александр Бондарь, экс-
глава Фонда госимущества. Его объяснение этому про-
стое: во многих приватизированных компаниях была 
доля семьи экс-президента. Стоимость активов бога-
тейшего украинца под крылом Януковича ежегодно рос-
ла в среднем на $4 млрд. Кроме того, миллиардер уве-
ренно лидировал в тендерном чемпионате: по подсче-
там Forbes, только в 2012–2013 годах его структуры 
получили госзаказы на 70 млрд грн. При этом Ахметов 
никогда не работал в жесткой конкурентной среде. 
Близость к власти давала ему преимущество. Рынок 
энергетики – один из ярких примеров. В 2011-м бизнес-
мен без боя получил на аукционе самые лакомые кусочки 
отрасли – пакеты акций Западэнерго с его экспортными 
мощностями и Киевэнерго, работающего на одном из 
самых платежеспособных рынков страны. На конкурсе, 
на который ФГИ обещал собрать более 20 участников, 
никто, кроме Ахметова, не появился. Условия привати-
зации были выписаны так, что все потенциальные 
участники от него отказались. В итоге активы доста-
лись ДТЭКу Ахметова практически по стартовой цене. 
В том же стиле Ахметов приватизировал Днепроэнер-
го, Крымэнерго и Донецкоблэнерго. 

Без сопротивления конкурентов, но при поддержке 
властей Ахметов взял под контроль треть рынка элек-
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троэнергии и две трети рынка тепловой энергии. Тари-
фы здесь устанавливает не рынок, а Национальная ко-
миссия регулирования электроэнергетики, которая ока-
залась весьма чуткой к интересам торговцев электро-
энергией. Так, в конце 2012-го Алексей Алексеенко, заме-
ститель председателя правления Запорожского завода 
ферросплавов, жаловался, что его предприятию вы-
ставлены убийственные цены на электроэнергию – $93 
за мВт, в то время как на экспорт Ахметов отдавал ее 
по $63 за мВт. В результате структуры Ахметова не-
плохо заработали, но легла целая отрасль: в конце 
2012-го из-за такой политики тысячи металлургов по-
теряли работу. Почти такие же правила игры царили и 
в угольном бизнесе. Например, Центроэнерго и Донбасс-
энерго (когда оно было в государственной собственно-
сти), не могли покупать уголь на открытом рынке, где 
цена была ниже. Правительство обязывало компании 
приобретать его у госшахт либо ДТЭКа. В итоге за 

четыре года выручка компании Ахметова возросла с 15 
млрд до 93 млрд грн, а чистая прибыль – с 3,5 млрд до 15 
млрд грн. Бегство главного лоббиста переводит импе-
рию Ахметова в другую систему координат. Большин-
ство экспертов считают, что Ахметову будет сложно 
не только развивать бизнес, но и удерживать прежний 
уровень рентабельности. Как выглядит бизнес самого 
богатого человека страны без Януковича, иллюстриру-
ет пример ДТЭК Западэнерго, одного из крупнейших 
производителей электроэнергии в Украине, который 
включает Бурштынскую, Ладыжинскую и Добротвор-
скую ТЭС. Согласно финотчетности компании, чистая 
прибыль Западэнерго в прошлом году превысила 500 млн 
грн. В I квартале 2014 г. компания показала уже убыток 
в 214 млн грн. На предприятии такую разницу поясняют 
инвестициями, которые в прошлом году были использо-
ваны для реконструкции энергоблоков. 

 

 
 

Не защищенный. Не повезло донецкому миллиар-
деру и с так называемой ДНР. Как прогнозирует руко-
водитель аналитического департамента Concorde 
Capital Александр Паращий, боевые действия отразятся 
на многих активах группы СКМ: компании ДТЭК, Ме-
тинвесте, Укртелекоме, HarvEast, банке ПУМБ. В зоне 
риска находятся все “антрацитовые” шахты ДТЭК, 
которые уже несут убытки от простоя и нападений. 
По информации пресс-службы СКМ, сейчас приоста-

новлена работа шести угольных предприятий в Луган-
ской области: четырех шахт и двух горно-обогати-
тельных фабрик. В горячей зоне оказались Донецкобл-
энерго, Зуевская ТЭС. Во многих местах боевики нанесли 
огромный урон инфраструктуре. В СКМ не могут пока 
оценить общий ущерб, но счет потерям ведут. К при-
меру, на восстановление разрушенных объектов только 
Краснодонугля потребуется свыше 5 млн грн, сообщили 
в пресс-службе группы. В отличие от ДТЭКа, основные 
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активы Метинвеста – ГОКи Кривого Рога и меткомби-
наты Мариуполя, обеспечившие в 2013 году около 80 % 
продаж и более 90 % прибыли холдингу,– расположены 
вне зоны конфликта. Аналитик допускает, что деваль-
вация гривны позитивно скажется на прибыли Метин-
веста и перекроет возможные убытки, если конфликт 
не затянется. 

Аннексия Крыма также ударит по бизнес-группе. 
По мнению Паращия, финпоказатели ДТЭК Крымэнер-
го, обеспечивающей полуостров электроэнергией, могут 
уйти в глубокий минус, так как тарифы для местного 
населения остались на уровне украинских – в три раза 
ниже себестоимости. При этом цена закупки электро-
энергии компанией выше, чем для предприятий в мате-
риковой Украине. Кроме того, из автономии ушел 
ПУМБ. По оценкам Concorde Capital, размер кредитов, 
выданных банком в Крыму, достигает 600 млн грн. “Их 
возврат будет очень проблематичным и дорогим”,– 
говорит эксперт. Ухудшился и имидж Ахметова-
работодателя, на который теперь влияет его подпор-
ченная репутация. Острее всего это ощущается в ме-
диахолдинге миллиардера, включающем телекомпании 
Украина, Донбасс и газету Сегодня. В одном из крупных 
HR-агентств Киева на условиях анонимности експер-
там рассказали, что набрать нужных специалистов 
стало необычайно сложно. 80 % потенциальных пре-
тендентов отказываются от работы в этих медиа 
из-за сомнительной репутации собственника. Даже 
приличные бонусы не убеждают. 

Не неприкасаемый. Однако главные проблемы 
подстерегают бизнесмена не на востоке. Законность 
приобретения им части активов уже ставят под во-
прос чиновники из столицы, и не только они. Недавно 
несколько парламентариев попросили генпрокурора Ви-
талия Ярему проверить законность приватизации Ки-
евэнерго. В 2011 году ДТЭК получил контроль над пред-
приятием, увеличив свою долю в компании с 47 % до 
72 %. По итогам минувшего года акционер заработал 1 
млрд грн. Как сообщил Дмитрий Андриевский, один из 
инициаторов обращения в прокуратуру, претензии де-
путатов вызывают непрозрачность конкурса по прива-
тизации компании, цена продажи, невыполнение инве-
стиционных обязательств. По его словам, в настоящее 
время идет сбор документов в ФГИ и других ведом-
ствах, а осенью процесс реприватизации уже может 
быть запущен. В реестре судебных решений можно 
найти свежую тяжбу, способную создать проблемы для 
еще одного актива Ахметова,– Мариупольского мет-
комбината (ММК) им. Ильича, одного из крупнейших в 
СНГ производителей стали. Контроль над предприяти-
ем бизнесмен получил в 2010 году, выкупив часть акций у 
его совладельца Владимира Бойко. 

Согласно материалам судебного дела, несколько 
сотрудников комбината претендуют на миноритарные 
доли предприятия и требуют наложить арест на все 
имущество ММК, оспаривая результаты приватизации. 
Первая инстанция пока отказала истцам. Главный 
“национализатор” Украины Коломойский уже предла-
гал пересмотреть результаты приватизации ряда 
предприятий Ахметовым и Фирташем, поясняя свою 
идею неконкурентными условиями продажи этих акти-
вов. Империя богатейшего украинца ощущает натиск 
по всем фронтам – начиная от бизнеса и заканчивая 
влиятельностью. Тем не менее в команде самого милли-
ардера настроены оптимистично. “Тот факт, что Ри-

нат Леонидович оказался в меньшинстве, открыто вы-
ступив и против ДНР, и против АТО, возможно и ска-
жется краткосрочно на его авторитете. Но я убежде-
на, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах 
его авторитет только вырастет”,– считает Довжен-
ко, пресс-секретарь Ахметова. 

 
 «Адвокат» Ахметова - Гендиректор  
ДТЭК Максим Тимченко: «Газа нет,  
поэтому и горячей воды не будет» [11] 

 
Крупнейшая украинская энергетическая компания 

ДТЭК, которая входит в холдинг Рината Ахметова Си-
стем Кэпитал Менеджмент, последние месяцы нахо-
дится в центре боевых действий. Большинство пред-
приятий ДТЭКа расположены в Луганской и Донецкой 
областях, и ее сотрудники продолжают работать в 
буквальном смысле под огнем. В кабинете гендиректора 
ДТЭКа Максима Тимченко, который находится на 21-м 
этаже одного из бизнес-центров Киева, на первый 
взгляд, царит обычная рабочая атмосфера. Но уже че-
рез несколько минут он берет с подоконника карты зо-
ны АТО с нанесенными на них объектами своей компа-
нии. Дважды в день Тимченко получает сводки о ходе 
боев от штаба, созданного при ДТЭКе. Несмотря на 
гибель сотрудников, остановку предприятий и шахт, 
миллиардные убытки и сложности с обслуживанием 
валютного кредитного портфеля, Максим Тимченко 
выглядит спокойным. Иного выхода, кроме как приспо-
сабливаться к военным условиям, у него нет: от жизне-
способности вверенных ему предприятий сейчас зави-
сит многое – в том числе и то, будет ли этой зимой 
тепло в домах украинцев. 

– У вас много объектов в зоне АТО – шахт, ТЭЦ, 
электросетей. Насколько их повреждения опасны для 
жителей и экологии? – Самое опасное – это повре-
ждение электроснабжения. Из-за падения высоковоль-
тных линий без электричества остались миллионы лю-
дей. А отключение больниц и промпредприятий грозит 
катастрофами, которые сложно даже предсказать. 
Например, когда Авдеевский коксохимический завод ока-
зался на грани остановки, мог произойти выброс техни-
ческих вод с высоким содержанием тяжелых металлов. 
Завод спасли только благодаря тому, что нашли техно-
логическое решение, как поддержать температуру в 
печах, дав ему продержаться без электроэнергии. Из-за 
проблем с электроснабжением останавливаются и 
шахты. Если не восстановить сети в ближайшие неде-
ли, их просто затопит. Вторая опасность – это элек-
тростанции. На территории АТО сейчас их пять, три 
из которых принадлежат ДТЭК, и еще две – Донбасс-
энерго. Энергосистема Украины является замкнутой, 
поэтому если с ними что-то случится, дефицит мощно-
сти возникнет по всей стране. Запасов угля на станциях 
хватит примерно на месяц, а из-за боевых действий 
пополнять их сейчас невозможно. – Как вы обеспечива-
ете безопасность сотрудников в зоне АТО? – Каждый 
выезд на восстановление линии – это героизм. Людей 
нельзя заставить пойти на такой риск, но они это де-
лают. Все бригады выезжают с саперами, и, конечно, 
мы пытаемся максимально обезопасить людей, но не 
можем дать им стопроцентной гарантии. Даже если 
рядом нет активных боевых действий, остаются мины 
и неразорвавшиеся снаряды. Поэтому обидно сейчас 
читать репортажи, нацеленные против Рината Ахме-
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това и нашей компании. Мы делаем свое дело, чтобы 
помочь Донбассу выжить, а Украине – дальше суще-
ствовать. Это не красивые слова, а реальность. Какой 
бизнес делает сегодня для Донбасса больше, чем мы? 
Наши предприятия находятся там, где нет власти, ни 
местной, ни государственной – никакой. И люди, у ко-
торых жизнь перевернулась, идут со своими бедами к 
директору станции или шахты. Поверьте, что в услови-
ях, сложившихся в Донбассе, очень сложно продолжать 
работать, платить налоги и зарплаты. А мы даже по-
высили людям зарплату с учетом изменения курса дол-
лара и инфляции. Другой на месте Рината Ахметова 
переждал бы войну в спокойных странах, а он в Киеве, 
его позиция – любой ценой платить зарплату, налоги и 
помогать беженцам. – Почему же Ринат Ахметов не 
помог восстановить мир в Донбассе, когда у него был 
сильный авторитет? Почему он отказался возгла-
вить Донецкую область? – Ринат Ахметов сразу ска-
зал, что будет помогать Сергею Таруте, он не абстра-
гировался от ситуации. А должности – это совсем дру-
гой вопрос. Все эти месяцы он работал по 24 часа в 
сутки и сделал максимум для стабилизации ситуации. 
На самом деле Ринат Ахметов с самого начала говорил, 
что нельзя бомбить Донбасс - силовое решение не при-
ведет к миру. Но его заявление не восприняли в Киеве 
всерьез. Он же выступил против ДНР и ЛНР, хотя на 
референдум в поддержку этого образования вышли мил-
лионы людей. В обоих случаях он не побоялся оказаться в 
меньшинстве. Я считаю, что авторитет Рината Ах-
метова в регионе остается сильным, и он будет расти. 
– Какой месседж должна была услышать власть? –Не 
бомбите нас. – Почему жители Донбасса так легко 
поверили обещаниям лидеров ЛНР и ДНР? – Люди в 
Донбассе высказали свою политическую позицию, а 
этим воспользовались. Просто уровень диалога центра с 
Донбассом был недостаточным. Если бы в нужный мо-
мент Киев принял знаковые для востока решения, 
например закрепив статус русского языка в регионе, 
таких проблем не возникло бы. – Но ведь никто не за-
прещал русский язык… – Да, это искусственная про-
блема. Но в политических игрищах она была возведена 
до проблемы, вызывающей страх, что запретят гово-
рить на русском языке. Да, это миф, такой же, как ре-
приватизация, но он порождает защитную реакцию. 
Проблема в том, что этой защитной реакцией восполь-
зовались люди, которые не являются ни патриотами 
Донбасса, ни Украины. Это и привело к тому, что сего-
дня происходит. – Вы утверждали, что вы и ваш ак-
ционер выступаете за мирное урегулирование. Но как 
можно говорить о мире с людьми с оружием? – Во-
прос, с кем и как вести диалог,– это вопрос к власти. На 
то она и власть, чтобы брать на себя ответствен-
ность за установление мира. Мы в этом участвовать не 
хотим, потому что это не наше дело. По этой же при-
чине мы не хотим финансировать батальоны. Ринат 
Ахметов четко сказал, что монополия на силу и оружие 
должна быть у государства. Наши предприятия рабо-
тают и платят налоги, а это и есть источники для 
такой монополии. – Многие города Донбасса фактиче-
ски контролируются боевиками. Как руководители 
предприятий работают при такой власти? – В раз-
ных городах – разные ситуации. Самый высокий уровень 
мародерства и бандитизма в Луганской области. Там 
есть как идейные борцы, так и откровенные бандиты. 
Шахтеры говорят: мы хотим защищать наши города, 

семьи и предприятия, дайте нам такую возможность. 
Нам необходимо оружие, чтобы организовать оборону. 
– Почему вы не хотите пойти на это? Может быть, 
они как раз и наведут порядок? – Это не наша компе-
тенция. Чтобы организовать территориальную оборо-
ну, должна быть милиция, которая легально возглавит 
этот процесс. Сегодня мы фактически защищаем наши 
позиции тысячами шахтеров, желающих иметь работу. 
После случая с обстрелянным автобусом, в котором 
находились наши сотрудники, мы остановили работу 
шахт, расположенных в зоне боевых действий. А шах-
теры приходят и говорят: мы готовы брать на себя 
риск, дайте нам возможность работать. – Они не бо-
ятся за свою жизнь? – Люди начали привыкать к стра-
ху. Когда два месяца назад случился первый обстрел, 
это был шок, но сегодня уже к этому привыкли. Все 
прекрасно отдают себе отчет в том, что, если не бу-
дет шахты, не будет и города. В случае опасности мы 
приостанавливаем работу и отправляем людей в бомбо-
убежища. У нас есть антикризисный штаб, который 
собирает всю информацию о боевых действиях. Штабу 
АТО мы передаем данные о наших объектах, чтобы по 
ним не стреляли. Общаемся и с боевиками с противопо-
ложной стороны. Но все эти договоренности очень 
зыбкие – всегда найдется безумец, который может 
стрельнуть. – Если ситуация в регионе не стабилизи-
руется в ближайшее время, как вы будете работать? 
– Если такая ситуация продлится еще полгода, нужно 
будет говорить о плане спасения Украины, а не ДТЭКа. 
Мы готовимся к зиме без газа, рискуем войти в нее без 
угля, и если ситуация не нормализируется в самое бли-
жайшее время, то вообще будет сложно что-либо про-
гнозировать. – Есть ли у украинцев шанс перезимо-
вать в теплых квартирах и с горячей водой? – Зави-
сит от того, будет у нас газ или нет, а это решение 
находится в политической плоскости. Два месяца назад 
мы были готовы вести переговоры с зарубежными по-
ставщиками об импорте газа. Но государство настаи-
вало на том, что это монопольное право НАК Нафто-
газ Украины. Сейчас позиция меняется, но, во-первых, в 
Европе как реакция на события на востоке Украины 
выросла цена газа, а во-вторых, если два месяца назад, 
до начала активных боевых действий, можно было го-
ворить о долгосрочных 6–9-месячных контрактах на 
реверс на приемлемых условиях, то сейчас возможность 
во многом упущена. – Вы являетесь монополистом в 
тепловой генерации, не опасаетесь, что на вас посып-
лются все шишки за повышение тарифов на отопле-
ние, горячую воду? – Монополистом в условиях Украины 
быть плохо. Тебя начинают регулировать все – Анти-
монопольный комитет, Кабмин, отраслевой регулятор. 
При этом даже когда решение о поднятии цены на газ 
и, соответственно, повышении тарифов принимает 
власть, многие все равно продолжают считать, что 
виновато Киевэнерго. Нам остается только открыто 
сказать киевлянам: газа нет, поэтому и горячей воды не 
будет, по крайней мере, до начала отопительного сезо-
на. Я не хочу пугать киевлян, но сейчас главный вопрос – 
это экономия газа, чтобы провести отопительный се-
зон с тем объемом топлива, который мы успели зака-
чать в хранилища до начала войны. Пока неясно, каким 
будет объем реверса газа из Западной Европы. Если из 
Словакии удастся поставить 15 млрд кубометров, как 
предполагалось изначально, мы сможем нормально 
обеспечить отопительный сезон. Но если меньше, это 
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проблема. – Каково финансовое положение ДТЭК по-
сле всех этих событий? – Компания несет убытки. В 
сентябре будет официальное открытие нашей аудиро-
ванной отчетности, но уже сегодня я могу сказать, 
что у нас миллиардные потери за первое полугодие, и 
это связано как с происходящим, так и с переоценкой 
кредитного портфеля и увеличением наших процентных 
платежей. Но мы знаем, как управлять денежными 
потоками – у нас есть видение, как мы этот год закро-
ем, выполнив все обязательства. У нас длинный кредит-
ный портфель и нет значительных выплат в этом году. 
– Как у вас складываются отношения в новой вла-
стью в Украине? – Увеличилась налоговая нагрузка. 
Выросли, к примеру, рентные платежи. Но я думаю, 
что государство не меньше нас заинтересовано в 
успешности крупного бизнеса. Если Украина деклариру-
ет, что идет в Европу, история с раскулачиванием или 
реприватизацией должна остаться в прошлом. Я кате-
горически противник даже разговоров на эту тему. 
Сегодня в Донбассе среднего и мелкого бизнеса нет во-
обще (а благодаря кому? Не Вам ли?!- В.Л.), а из крупно-
го работают только компании СКМ. И если в дополне-
ние к инфраструктурным проблемам и боевым действи-
ям мы получим еще и невыносимую налоговую нагрузку, 
не станет и нас. – А реприватизации не боитесь? Не-
давно было заявление Фонда госимущества о проверке 
генераций. – Я прошел уже минимум три волны разго-
воров о реприватизации и чувствую себя уверенно. Вы-
полнение инвестобязательств Фонд госимущества про-
веряет каждый квартал. Так что если эти проверки 
будут объективными, нам бояться нечего. На самом 
деле именно наши инвестиции в генерирующие компании 
позволяют сегодня работать энергосистеме Украины. 
Самая молодая станция, которую мы купили, была по-
строена в 1982 году. Мы вложили в эти активы в три-
четыре раза больше средств, чем все остальные инве-
сторы. Из 11 приватизационных конкурсов, которые 
проходили в энергетике, мы участвовали в шести, и ни в 
одном из них не было очереди из инвесторов. (Так все 
условия конкурсов были выписаны под кого конкретно? 
Не под Вас ли? - В.Л.). А знаете, почему не стояла оче-
редь западных инвесторов? В Украине такая регуля-
торная среда, что западные инвесторы не готовы вкла-
дывать сюда деньги. (Ага – теперь и регуляторная сре-
да виновата. А Вам она не мешает? – В.Л.) В течение 
всего срока существования ДТЭКа я говорю о необходи-
мости реформ и введения прозрачных правил. Кроме 
того, когда мы проводили конкурсы, в Европе в этот 
момент был свой кризис – Меркель спасала Евросоюз, и 
им было не до приватизации в Украине. Кто-то заявля-
ет о дискриминационных требованиях к участникам 
конкурсов. Да, не могли в нем участвовать компании, в 
которых 25 % в госсобственности, поэтому к торгам не 
допустили бы Газпром, например. Участники должны 
были показать всю организационную вертикаль до ко-
нечного бенефициара, и офшорных схем у участников 
конкурса быть не должно. Еще в условиях было написа-
но, что 70 % угля должно быть украинского происхож-
дения, иначе активы купили бы российские инвесторы с 
российским углем, который дешевле и качественнее 
нашего (Ага, так Вы еще и националь-патриоты!!? – 
В.Л.). – А что вы думаете о высказываниях Игоря Ко-
ломойского, который предложил национализировать 
часть активов Рината Ахметова? – Каждый волен 
высказывать свою позицию. Но есть заявления, аргу-

менты, действия и судебные споры. Слишком большой 
путь надо пройти от заявлений к действиям. А у нас 
много аргументов, чтобы на такие слова отвечать 
фактами, а не контрзаявлениями. 

 
Дымченко В. Юрий Иванющенко –  
он же Юра Енакиевский. Досье [15] 

 
«Личность депутата от Партии регионов Юрия 

Иванющенко опутана ореолом таинственности и со-
мнительной легендарности. Его имя связывают с енаки-
евской братвой времен бурных 90-х, упоминают в кон-
тексте убийства президента донецкого «Шахтера» 
Ахата Брагина, также известного, как Алик Грек. Со-
общалось о шикарной свадьбе его дочери Яны в Енакие-
ве, где молодых чествовал весь цвет донецкого региона 
во главе с Януковичем Декоратором наняли Бориса 
Краснова, тамадой - Максима Галкина. Валерий Мелад-
зе, Эрос Рамазотти и Тимоти развлекали гостей.Его 
влияние распространяется на АПК, Минобороны, Гос-
таможню и множество других отраслей. Не последнюю 
роль в такой «авторитетности» играет и личное зна-
комство с Президентом Украины. Цензор.НЕТ решил 
систематизировать имеющуюся информацию о Юре 
Енакиевском, а уж читатель сам вправе делать свои 
выводы. Об официальной биографии Иванющенко мож-
но судить по скупой информации с сайта ВР и с его лич-
ных слов. Родился в 21 февраля 1959 года в Енакиево. 
Отец работал на шахте, мать – на хлебозаводе. С 1978 
по 1980 годы проходил службу в Советской армии. По 
словам Иванющенко, трудовую деятельность начал на 
шахте, вскоре ушел по состоянию здоровья. Занимался 
куплей-продажей металла. 

Согласно данным, опубликованным на сайте Пар-
тии регионов, Юрий Иващенко с 1981 по 1996 год рабо-
тал на Енакиевском коксохимическом заводе мастером 
электромастерской, старшим мастером, заместите-
лем начальника цеха, заместителем главного энергети-
ка, заместителем директора по экономике. С 1996 по 
2005 год – директор по экономике Алви-Инвесг, вскоре – 
президент фирмы. С 2005 по сентябрь 2007 – президент 
ООО УГК-2000. В 2007 году окончил Бердянский универ-
ситет экономки и менеджмента, специальность учет и 
аудит (бакалавр). С сентября этого же года – депутат 
от Партии регионов, №111 в списке. При этом экс-глава 
МВД Юрий Луценко, в 2010 году назвал Иванющенко 
криминальным авторитетом Юрой Енакиевским, кото-
рый прячется от правосудия в Монако. Сам Иванющен-
ко продолжает настаивать на том, что живет в Ена-
киево, а бывший соратник Луценко и экс-заместитель 
главы МВД Геннадий Москаль не считает его крими-
нальным авторитетом: «Когда я был на должности, 
об этом человеке никто ничего не слышал. Если бы он 
тогда был криминальным авторитетом, то я бы о 
нем слышал»…  

Согласно информации с сайта Верховной Рады с 
сентября 2007 года, когда он стал депутатом от Пар-
тии регионов, и по сегодняшний день Иванющенко про-
пустил всего 19 заседаний. Из них почти половина «про-
гулов» пришлась уже на первый год его работы в парла-
менте. На фоне многих народных избранников просто-
таки завидная стабильность и трудолюбие. Но все это 
более чем удивительно, с учетом того, что увидеть 
Юрия Иванющенко в парламенте воочию – задача невы-
полнимая. В подтверждение этого можно привести 
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еще один показатель: «Хронология выступлений депу-
тата на сайте ВР за искомый период – с 2007 по 2011 
годы – не дает ни единого результата. Депутатских 
запросов также не было. Раздел «Законодательная де-
ятельность» на личной страничке Иванющенко пестре-
ет двумя нолями – ни законопроектов, ни поправок он не 
вносил. Не находите ли вы странным, что человек, ко-
торый, согласно регистрации, ходит в парламент, как 
на праздник, при этом не принимает ни малейшего уча-
стия в его работе? Так что речь идет об еще одном 
«призраке» здания под Куполом. «Призраке» который, 
даже не сомневайтесь, при всем этом продолжает ис-
правно, по часам получать зарплату. К слову, у еще од-
ного «парламентского приведения» Рината Ахметова 
есть один(!) поданный законопроект. Во всем осталь-
ном статистика не сильно отличается от показателей 
Юрия Иванющенко. 

После того, как Президентом Украины стал Вик-
тор Янукович, фамилия Иванющенко стала намного 
чаще мелькать в прессе. Так, он был замечен на инаугу-
рации Януковича, причем пытался выглядеть макси-
мально незаметно: «Высоко подняв воротник и при-
крывая лицо рукой, незнакомец быстро перешел доро-
гу и заскочил в парламент. Загадочным гостем инау-
гурации, был нардеп от Партии регионов Юрий 
Иванющенко». Вскоре появилась информация о том, 
что крупнейший в Украине и Восточной Европе рынок 
«Седьмой километр» сменил владельца. Говорили, что 
его купил друг детства Президента, а также авто-
ритетная личность в криминальном мире Юра Ена-
киевский.  

А уже в конце 2010 года по версии журнала «Фо-
кус» Юрий Иванющенко попал в пятерку самых влия-
тельных украинцев (на пятом месте). «Такая высокая 
позиция новичка рейтинга объясняется связями и биз-
нес-влиянием авторитетного представителя Партии 
регионов», - сообщалось в прессе. В феврале 2011 г. 
Юрий Иванющенко идет на более чем неожиданный шаг 
– он дает свое первое интервью журналу «Корреспон-
дент». В нем, в частности, рассказывает о своих от-
ношениях с Президентом, где говорит, что информация 
о их дружбе с Януковичем – «Это больше слухи. Быть 
другом Президента - большая честь». При этом он 
отметил, что «знает Виктора Федоровича Януковича 
давно». Отвечая на вопрос, как они познакомились, де-
путат сказал: «Я даже не могу вспомнить, как это бы-
ло. Это произошло как-то само собой, у нас же совсем 
небольшой город (Енакиево - ред.)». По его словам, он 
познакомился с Януковичем не на улице, а уже в «более 
зрелом возрасте». Отвечая на вопрос, за счет каких 
средств он живет, Иванющенко заявил: «Официально 
на банковских счетах у меня $7 млн или $8 млн. Я 
получаю проценты, на эти деньги и живем. Акций у 
меня нет, но акциями владеет моя семья». При этом 
подтвердил, что компания, которая имеет отношение к 
его семье, действительно купила 21% акций крупнейше-
го в Европе рынка - Седьмой километр под Одессой. «Но 
у нас было условие, чтобы мы превратили Седьмой ки-
лометр в цивилизованный рынок. И это процесс уже 
начался», - подчеркнул Иванющенко. Комментируя заяв-
ления экс-главы МВД Юрия Луценко о том, что Иваню-
щенко возглавлял организованную преступную группу, 
депутат сказал: «Знаете, чего я понять не могу? Поче-
му же, если у кого-то была такая компрометирующая 
меня информация, они столько лет молчали?». «Еще 

Луценко говорил, что я прячусь в Монако. Но и это 
обман. Я никогда постоянно не жил в Монако. Да,  
12 лет назад у меня был вид на жительство, но я 
нарушил условия проживания», - отметил Иванющен-
ко. На вопрос, может ли он назвать Рината Ахметова 
своим другом, регионал ответил: «Я высоко ценю наши 
отношения». При этом Иванющенко назвал преувели-
ченной информацию о том, что в правительстве, Вер-
ховной Раде и Администрации Президента на ключевых 
постах находятся его люди, в частности, министр 
сельского хозяйства Николай Присяжнюк, и первый 
замминистра энергетики Игорь Попович. По Присяж-
нику, кстати, позднее появилась информация, что 
Иванющенко лоббирует его кандидатуру на пост 
Премьер-министра, вместо Николая Азарова. Такой 
сеанс неожиданного откровения от одного из самых 
загадочных и влиятельных политиков Украины не мог 
пройти незамеченным общественностью. Наибольшие 
вопросы вызывала мотивация данного поступка. По 
мнению политолога Вадима Карасева связывание имен 
Януковича и Иванющенко наносило урон имиджу коман-
ды Президента. «Поэтому, чтобы снять все ненуж-
ные добавочные и надуманные характеристики поли-
тической и личной роли Иванющенко для новой про-
властной команды, очевидно, поступил совет госпо-
дину Иванющенко дать ряд интервью, рассказать о 
происхождении капиталов, своих отношениях с Яну-
ковичем, а также о месте в провластной команде», – 
сказал эксперт. Кроме того, отметил Карасев, «любой 
бизнесмен, тем более, который является народным де-
путатом, стремится к тому, чтобы легализоваться как 
политик. Поэтому это интервью можно рассматри-
вать как попытку легализации своего статуса как биз-
несмена и политика», – резюмировал Карасев.  

А тем временем бизнес Юрия Иванющенко по-
прежнему идет в гору. Государственное предприятие 
«Антрацит» по результатам тендера заключило 22 
февраля 2011 года договор на переработку 1817,7 тыс. 
тонн угля. Цена вопроса - 78 млн 160 тыс. грн. А само 
предприятие контролирует бизнес-партнер Юры 
Енакиевского Иван Аврамов (рынок «7-й километр»). 
Но не смотря на очевидное нежелание (до поры до вре-
мени) «светиться» в прессе, к этой загадочной фигуре 
постоянно сами собой прилипают истории с криминаль-
ным душком. Так, его фамилия всплыла в контексте 
убийства запорожского бизнесмена Романа Войцехов-
ского, более известного как «Рома Кантор». Затем 
появилась информация, что крупнейший рынок «Бара-
башово» (Харьков) может сменить владельца – и сно-
ва тут как тут Юра Енакиевский. Правда сам владелец 
«Барабашова» Александр Фельдман считает, что име-
нем Юрия Иванющенко, часто прикрываются люди, 
которые не имеют к нему ни малейшего отношения. 
«Большинство мелких вымогателей и мошенников 
сегодня тоже уловили эту политическую конъюнкту-
ру и пытаются строить на имени этого депутата 
свои козни, направленные всего лишь на получение 
личной мелкой материальной наживы», - сказал 
Фельдман. Нужно ли удивляться, что при таком 
внимании к своей персоне Иванющенко может себе 
позволить кортеж, превосходящем своей «экипиров-
кой» кортеж Президента?  

Сенсационное интервью невъездного почти во все 
страны мира российского криминального авторитета 
«Тайванчика», в котором он признался, что может при-



В. І. Ляшенко  

 229 
Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014 

езжать в Украину, после того, как президентом стал 
Янукович, также оказалось привязанным к Иванющенко. 
Как стало известно Цензор.НЕТ из своих источников, 
«Тайванчик» во время последнего визита в нашу 
страну встречался с Юрой Енакиевским – у них об-
щие интересы на рынке зерна. На этом фоне назначе-
ние близкого к Иванющенко академика Николая Безуг-
лого президентом Национальной академии аграрных 
наук Украины выглядит как нечто само собой разуме-
ющееся. Дальше больше - в 2011 г. в рейтинг «Фокуса» 
«200 самых богатых людей Украины» попали 25 новых 
имен. Среди них депутат Юрий Иванющенко и глава 
НБУ Сергей Арбузов. Состояние каждого эксперты 
рейтинга оценили в 190 млн долларов. Одна из версий 
Вадима Карасева о возможной попытке Юры Енакиев-
ского легализировать свой бизнес также нашла свое 
подтверждение. Минюст США сообщил о том, что 
Иванющенко нанял лоббистскую фирму Sidley Austin для 
получения дипломатической визы в эту страну. Причина 
такого поступка в том, что депутат находится в 
американском «черном списке» - ему запрещен въезд 
на территорию США. Как тут не вспомнить о «Тай-
ванчике», которого в Америке ждут с «распростерты-
ми объятиями» и заготовленными наручниками. 
Иванющенко, по его словам, никакого отношения к кри-
минальному миру не имеет, Интерпол им вроде бы то-
же не интересуется, и, тем не менее, в США его не пус-
кают. Значит, для этого есть более чем веские основа-
ния… Об интересах Юры Енакиевского в оружейном 
бизнесе говорилось и писалось давно. В тоже время ока-
залось, что его влияние на Минобороны Украины куда 
более серьезное, чем можно было бы предположить. 
Так появилась информация, что только благодаря сов-
местным усилиям депутата от ПР Юрия Иваню-
щенко и старшего сына Виктора Януковича Алек-
сандра, Михаилу Ежелю удалось сохранить долж-
ность Министра обороны. Заинтересованность 
Иванющенко в этом деле, судя по всему, носит широкий 
характер: от лоббирования компаний обеспечивающих 
украинскую армию продовольствием, до интересов в 
сфере торговли оружием.  

В то же время Цензор.НЕТ стало известно из 
собственных источников, что Иванющенко и его биз-
нес-партнер Иван Аврамов фактически монополизи-
ровали систему таможенного оформления в Украине. 
Аврамов контролирует две ключевые таможни – в Кие-
ве и Одессе. Практически весь китайский ширпотреб и 
хозтовары можно ввезти в Украину только оформив их 
в Киеве или Одессе с согласия партнера Юры Енакиев-
ского. Есть также информация, что Иванющенко кры-
шует «инсулиновый бизнес», но экс-глава Госкомпред-
принимательства Александра Кужель следующим обра-
зом передала свой разговор с главным ветеринарным 
врачом: «Всем предпринимателям вы говорите, что за 
вами стоит Иванющенко. Я вас предупреждаю - вы 
должны ему отвечать. Потому что я точно знаю, что 
он там не стоит». На вопрос откуда она это знает, 
был получен ответ: «Я прозвонила через аффилирован-
ных к Иванющенко людей, они говорят: «Александра 
Владимировна, нас там близко нет». Поэтому я говорю 
ветеринарному врачу: «Вы понимаете, что я об этом 
буду говорить публично, и этот депутат (Иванющен-
ко) вам свернет голову за то, что вы ссылаетесь на 
него»… Таким образом, складывается очевидная карти-
на. Подпольная империя Юрия Иванющенко все больше 

становится похожа на спрута, который запускает свои 
щупальца во все стратегически важные институты 
государства. Юра Енакиевский с приходом к власти 
Виктора Януковича имеет все шансы ворваться в спи-
сок миллиардеров "Форбс". Хотя может он уже там, 
просто журнал об этом еще не знает?» [15]. 
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РЕЦЕНЗІЇ 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на колективну монографію 

«Перший етап модернізації економікиУкраїни: досвід та проблеми» 
 
Подовження рецесії світової економіки, поро-

дженої глобальною економічною кризою, вимагає від 
керівництва Україниприскорення структурних ре-
форм усіх сфер діяльності суспільства для забезпе-
чення стійкого економічного зростання, високої якос-
ті життя громадян та гідного місця у глобалізованому 
світі. У Щорічному Посланні Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України в 2013 році» задекларовано курс 
на продовження процесів модернізаціїнаціональної 
економіки, розпочатих у 2010 р. і прописаних у Про-
грамі економічних реформ на 2010–2014 роки «Замо-
жне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава». Безперервна модернізація та 
інноваційність визнані обов’язковою умовою забезпе-
чення соціально-економічного, політичного, культур-
ного і гуманітарного розвитку країни.  

У світлі вищезазначеного, особливої актуальнос-
ті набувають питання, пов’язані з результатами та 
наявними проблемамипровадження структурних ре-
форм, а також перспективними напрямами модерніза-
ції економіки України та її регіонів, виходячи зі світо-
вого досвіду. Представлена на рецензію монографія 
націлена на аналіз і вирішення цих питань, показує 
важливість інноваційної модернізації високотехноло-
гічних і, що дуже важливо, базових секторів націона-
льної економіки та інфраструктури (розділ 2).  

Своєчасна поява даної роботи пов’язана, насам-
перед, з пошуком нових підходів до вирішення за-
вдання успішної реалізації крупномасштабного прое-
кту модернізації української економіки. При цьому 
стратегічним орієнтиром має бути визначено перехід 
від експортно-сировинної моделі економічного зрос-
тання до інноваційної фазирозвитку, заснованої на 
безперервному потоці інновацій, технологічному вдо-
сконаленні та виробництві кінцевої продукції з висо-
кою доданою вартістю. 

Структурно монографія складається з п’яти роз-
ділів, перший з яких присвячено передумовам сталого 
соціально-економічного розвитку та підвищення ста-
ндартів життя населення. Тут розглянуто комплекс 
важливих питань стосовно європейського досвіду 
модернізації, реформування бюджетно-податкової та 
науково-освітньої систем, особливостей сфери спо-
живання населення України, оцінки потенціалу стало-
го розвитку країни.  

Друга глава монографії присвячена всебічному 
аналізу проблем і перспектив модернізації базових 
секторів економіки та інфраструктури. Автори роботи 
розкривають можливості реформування національної 
промисловості на прикладі паливно-енергетичного, 
гірничо-металургійного та агропромислового компле-
ксів, галузі машинобудування та виробничої інфра-
структури. Детально розглянуті питання модернізації 
вугільної промисловості, енергетичного сектору та 
чорної металургії, а також концептуальні завдання 
щодо формування в національних умовах нової індус-
тріальної політики.  

Проблеми і перспективи інтеграції України у 
двох ключових напрямах: європейському – з країна-
ми-членами Європейського Союзу, і євразійському – з 

державами Митного союзу, утвореному в 2010 р. Ро-
сійською Федерацією, Республікою Білорусь та Рес-
публікою Казахстан, розглянуті у третьому розділі 
роботи. Ці питання набувають особливої актуальності 
на даний час, коли Україна має зробити зважений ви-
бір найбільш прийнятного для неї вектора інтеграції.  

Четвертий розділ містить результати досліджень 
з таких актуальних питань як дерегуляція і розвиток 
підприємництва, інноваційне підприємництво та нау-
ково-технічна діяльність, фінансово-регуляторні ре-
жими сприяння розвитку малих підприємств.  

Винятково важливе значення мають питання, ви-
кладені у п’ятому, заключному розділі монографії. 
Автори визначають стан інституціонального забезпе-
чення структурних трансформацій в регіонах, дослі-
джують рівень розвиненості елементів інноваційної 
інфраструктури в Україні, зокрема кластерів, техно-
логічних, наукових та індустріальних парків, бізнес-
інкубаторів, розглядають питання транскордонного та 
єврорегіонального співробітництва, процеси просто-
рової модернізації та організаційно-економічні меха-
нізми структурних трансформацій.  

Усе вищесказане свідчить про виняткову цін-
ність та своєчасність представлених у монографії ре-
зультатів дослідження, яка, безумовно, представляє 
теоретичний інтерес, відрізняється прикладною зна-
чимістю таносить важливий практичний характер.  

Разом із тим монографія не позбавлена і деяких 
недоліків.  

1. Структура монографії доволі складна та 
об’ємна, непропорційна за кількістю підрозділів та їх 
складових. Доцільно було б спростити структуру мо-
нографії для кращого сприйняття логіки викладено-
гоматеріалу та досягнення цілісності роботи.  

2. У підрозділі 1.1. широко висвітлюється інно-
ваційний фактор модернізації економіки Європейсь-
кого Союзу, в той час як інші два основних чинники 
зміцнення європейської економіки, схвалені стратегі-
єю «Європа-2020», не знайшли свого детального ві-
дображення в роботі. 

3. У монографії слід було б визначити достат-
ність нормативно-правового забезпечення запропоно-
ваних авторами рекомендацій щодо ефективної стру-
ктурної перебудови економіки України та її регіонів. 
Ці питання доцільно було викласти в окремому під-
розділі заключного п’ятого розділу роботи.  

В цілому надані зауваження та побажання не 
знижують очевидної актуальності та загальної пози-
тивної оцінки монографії «Перший етап модернізації 
економіки України: досвід та проблеми», яка, безпе-
речно, заслуговує на увагу широкого кола читачів і 
представляє виключний інтерес для органів виконав-
чої влади та місцевого самоврядування, керівників 
підприємств та організацій.  

 
Професор кафедри зовнішньо-економічної  
діяльності підприємств ДВНЗ «Донецький  
національний технічний університет»  
МОН України, доктор економічних наук  
 

                  Я.В. Хоменко 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

ВІТАЄМО з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого  
відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН 
України, першого проректора Полтавського університета  

економіки і торгівлі - Миколу Єгоровича Рогозу ! 
Микола Єгорович Рогоза народився в с. Андріїв-

ка Великоновоселківського району Донецької області 
28 жовтня 1954 року. Закінчив школу в 1972 році. 
Служив в армії з 1972 по 1974 рік. С 1975 по 1980 
роки навчався у Полтавському інженерно-будівель-
ному інституті, який закінчив з відзнакою, отримав 
диплом інженера-будівельника (1980 р.). Працював на 
виробництві майстром, прорабом у Миргородській 
ПМК-65 тресту Полтавсільбуд Мінсільбуду УРСР 
(1980–1984 рр.). З 1984 р. по 1987 р. навчався в аспі-
рантурі Полтавського інженерно-будівельного інсти-
туту. Під керівництвом доктора технічних наук, про-
фесора, лауреата державної премії України Вахненка 
Петра Федоровича захистив кандидатську дисертацію 
у Київському інженерно-будівельному институті 
(1990 р.) по теорії напруженого стану та розрахунку 
міцності складних конструкцій. Кандидат технічних 
наук – 1990 р., доцент – 1993 р. З 1987 по 2004 роки 
працював на посадах наукового співробітника, асис-
тента, старшого викладача, доцента кафедр будівель-
ної механіки, комп’ютерних технологій та інформа-
ційних систем, економічної кібернетики і 
комп’ютерних технологій Полтавського інженерно-
будівельного інституту (нині Полтавський національ-
ний технічний университет імені Юрія Кондратюка).  

М. Є. Рогоза працював деканом факультету Пол-
тавського національного технічного університету іме-
ні Юрія Кондратюка (1991–2004 рр.), активно займа-
ючись розвитком напрямів освітньої діяльності з ме-
тою підготовки фахівців з економіки та управління 
складними соціально-економічними системами, що 
були необхідні для економіки держави. Отримав дру-
гу вищу освіту зі спеціальності облік і аудит (2000 р.). 
Під його керівництвом були створені економічний 
факультет (1994 р.) (першим деканом якого він був з 
1994 по 2003 р.р.) та факультет економіко-
інформаційних систем и управління (2003 р.) ( пер-
шим деканом якого він був з 2003 по 2004 р.р.). За 
ініціативою М. Є. Рогози та Ємця О. О. (завідувача 
кафедри математичного моделювання і соціальної 
інформатики, лауреата Державної премії України у 
галузі науки і техніки) у 1999 році на економічному 
факультеті ПНТУ було створено кафедри відповідно-
го профілю та розпочато підготовку фахівців спеціа-
льностей економічна кібернетика, інформатика та 
прикладна математика. За результатами роботи з під-
готовки фахівців за такими спеціальностями було ре-
формовано економічний факультет в два факультети, 
одним із яких став факультет економіко-інформацій-
них систем і управління. 

З 2004 року Рогоза М. Є. працює в Полтавському 
університеті споживчої кооперації України (нині Пол-
тавський університет економіки і торгівлі – ПУЕТ), в 
якому за його ініціативи і підтримки ректора Несту-
лі О. О. було створено кафедру економічної кіберне-
тики, завідуючим якої працює по даний час. У 2006 
році Рогоза М. Є. захищає докторську дисертацію з 

проблем управління ефективністю діяльності склад-
них соціально-економічних систем (науковий консу-
льтант – Ткаченко Володимир Андрійович, доктор 
економічних наук, професор, академік Академії еко-
номічних наук України, академік Міжнародної акаде-
мії авторів наукових відкриттів та винаходів, заслу-
жений працівник промисловості України, відмінник 
освіти України, заступник Директора НДІ економіки 
та суспільства Дніпропетровського університету ім.. 
Альфреда Нобеля),  а у 2007 році отримує вчене зван-
ня професора.  

У 2006–2009 рр. Рогоза М. Є. працював прорек-
тором з науково-педагогічної роботи ПУЕТ. З 2009 
року Рогоза М. Є. працює першим проректором уні-
верситету. За цей період завдяки формуванню універ-
ситетських концепцій змісту підготовки фахівців, 
освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-
професійних програм і навчальних планів з підготов-
ки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальнос-
тями в університеті розроблено і впроваджено  Про-
грами застосування в навчальному процесі інновацій-
них інформаційних технологій, сучасних методів і 
засобів організації самостійної роботи студентів, за-
безпечення навчальної, науково-методичної діяльнос-
ті, кадрового забезпечення, інформатизації діяльності 
та управління структурними підрозділами. В універ-
ситеті впроваджено процеси з координації, організації 
та контролю за інформатизацією, формуванням інфо-
рмаційних ресурсів та технологій забезпечення діяль-
ності університету. Все це забезпечило впровадження, 
розробку та удосконалення автоматизованої системи 
управління університетом; постійне удосконалення 
програмного і навчально-методичного забезпечення, 
їх функціонування в межах структурних підрозділів 
університету, що забезпечують освітню і наукову дія-
льність та вихід в інформаційний простір України; 
організацію створення та постійне удосконалення 
системи електронної освітньо-наукової, кадрової та 
фінансово-економічної інформаційної мережі універ-
ситету; інформаційну підтримку навчального проце-
су, навчально-методичної роботи, наукової, кадрової 
та фінансово-економічної діяльності; оновлення і по-
повнення банку програмного забезпечення з навчаль-
ної, методичної, наукової, кадрової та фінансово-
економічної роботи; розробку системи інформаційно-
го обміну служб і підрозділів в університеті; створен-
ню для науково-педагогічних працівників умов для 
самостійної роботи з масивами інформації; нарощен-
ню професійного інтелектуального потенціалу кафедр 
в умовах інформаційного суспільства; вдосконалення 
системи загальноуніверситетського інформаційного 
менеджменту, розробку нових методик з його інфор-
маційної підтримки на базі сучасних комп’ютерних 
технологій та Інтернету, дистанційних технологій 
навчання. 

Рогоза М. Є. є науковим керівником проекту по 
розробці багаторівневих інформаційних систем 
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управління вищих навчальних закладів. Під його нау-
ковим керівництвом і участю в університеті успішно 
створена локальна обчислювальна мережа, на базі 
якої розроблено і впроваджено автоматизовану сис-
тему управління із таких підсистем як фінансовий 
менеджмент, електронний документообіг, планування 
і організація навчального процесу, управління якістю 
навчального процесу, приймальної комісії, системи 
ресурсного й інформаційного забезпечення, автомати-
зованого мультимедійного комплексу, інформаційно-
комунікаційних технологій, які забезпечують управ-
ління всіма процесами діяльності університету. Впро-
вадження інноваційних технологій забезпечило коле-
ктиву університету можливість взяти курс на навчан-
ня, що ґрунтується на широкому використанні ре-
зультатів власних наукових досліджень та науково-
методичних розробок у навчальному процесі, розгор-
нути роботу по впровадженню дистанційних техноло-
гій навчання, що вирішує проблему навчання впро-
довж всього життя. Системна організація забезпечила 
рівень управління університетом, що відповідає між-
народним стандартам ISO 9001:2008, та отримати сер-
тифікат DQS GmbH і IQNET (міжнародна мережа 
сертифікації) № DE 440030 QM08). У лютому 
2010 року Університет отримав золоту медаль Мініс-
терства освіти і науки України в номінації «Інновації 
у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» та 
почесний диплом Міністерства освіти і науки України 
та Академії педагогічних наук НАН України «За ви-
сокі творчі досягнення в інноваційному оновленні 
національної системи освіти» в рамках участі в Три-
надцятій міжнародній виставці навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2010» у м. Києві. 

Рогоза М. Є. активно здійснює педагогічну, нау-
кову і організаційну діяльність в галузі освіти. Викла-
дає навчальні предмети: для бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів спеціальності «Економічна кібернетика» - 
«Економічна кібернетика», «Управління проектами 
інформатизації», «Автоматизовані системи управлін-
ня»; для магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої 
школи» - «Інформаційнй технології в освіті», «Плану-
вання і організація навчального процесу у вищій шко-
лі»; «системний підхід у вищій школі»; керує вико-
нанням курсових та магістерських робіт. 

Микола Єгорович створив наукову школу із про-
блем моделювання систем управління, механізмів 
ефективності та інформаційного забезпечення діяль-
ності підприємств промисловості і системи споживчої 
кооперації. Керує аспірантами і докторантами. Під 
його керівництвом захищено дві докторські та п’ять 
кандидатських дисертацій. 

Автор і співавтор понад 200 наукових та науко-
во-методичних робіт, серед яких 8 монографій, 1 до-
відник, навчальні посібники (в тому числі 9 – з гри-
фом МОНУ; 3 – в двох частинах; 1 – в трьох части-
нах; 1 – в дев’яти частинах), тези та матеріали конфе-
ренцій, наукові статті у фахових виданнях із переліку 
затвердженому ВАК України, методичні рекомен-
дації, впроваджені у навчальний процес. 

В 2007 році його було обрано академіком Ака-
демії економічних наук України зі спеціальності 
«Економіка сільського господарства» (04.05.2007 р., 
№ 457). За вагомий особистий внесок у розвиток віт-
чизняної науки, зміцнення науково-технічного потен-
ціалу України, багаторічну плідну працю Рогозі М. Є. 
присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і 

техніки України (Указ Президента України  
№ 590/2011 від 20.05.2011 року). 

За наукові успіхи та успіхи у підготовці фахівців 
для економіки України Миколу Єгоровича нагоро-
джено знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.), 
Почесною грамотою Полтавської обласної державної 
адміністрації (2000 р.), Почесною Грамотою Полтав-
ської обласної ради (2003 р.), Грамотою Полтавського 
університету споживчої кооперації (2004 р.), Подякою 
від міського голови м. Полтави (2005 р.); Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки України 
(2005 р.), знаком «За наукові досягнення» (2008 р.), 
нагрудним знаком Міжнародної академії біоенорготе-
хнологій «За видатні досягнення в області еніології» 
(2010 р.), Подякою Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі за сумлінну і плідну працю в системі 
державної підготовки наукових і науково-педагогіч-
них працівників вищої кваліфікації (2010 р.), Подя-
кою Полтавського університету економіки і торгівлі 
за особистий внесок у підготовку висококваліфікова-
них фахівців напряму підготовки/спеціальності «Еко-
номічна кібернетика» , впровадження сучасних мето-
дів навчання і виховання студентської молоді, актив-
ну наукову та навчально-методичну роботу, багаторі-
чну плідну працю в університеті та з нагоди 10-річчя 
заснування кафедри економічної кібернетики (2014р.), 
Подякою Журі Всеукраїнського конкурсу дипломних 
робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» (2012 р.), 
Почесною грамотою президії Академії Економічних 
Наук України за плідну науково-дослідну роботу, у 
звязку з відзначенням Дня науки та проведення зага-
льних зборів Академії економічних наук України 
(2014 р.).  

Микола Єгорович Рогоза в даний час: академік 
Академії економічних наук України; експерт Держав-
ної акредитаційної комісії Міністерства науки і осві-
ти, молоді і спорту України; член комісії Міністерства  
освіти і науки України з питань розробки методичної 
та нормативної документації по дистанційним техно-
логіям навчання і освіти; голова спеціалізованої вче-
ної ради Д 44.877.01 по захисту докторських і канди-
датських дисертацій зі спеціальностей 08.00.04 – Еко-
номіка та управління підприємствами (економіка тор-
гівлі та послуг) та 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством в Полтавському універ-
ситеті економіки і торгівлі; член спеціалізованої вче-
ної ради Д 11.051.01 по захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій у Донецькому національному 
університеті; член підсекції з економічної кібернетики 
науково-методичної комісії з «Економіки і підприєм-
ництва» Міністерства науки і освіти України; заступ-
ник головного редактора «Наукового вісника Полтав-
ського університету економіки і торгівлі»; заступник 
голови вченої Ради ПУЕТ; голова науково-методичної 
ради університету. 

І сьогодні Микола Єгорович своєю невтомною 
працею робить вагомий внесок у розвиток національ-
ної освіти і науки. Наукова громадськість, колеги, 
учні, друзі сердечно вітають його з 60-річним ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я та невтомного 
наукового пошуку. 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України 

Редколегія журналу 
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НЕКРОЛОГ 

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ 
 

Українська економічна наука понесла важку 
втрату, 3 серпня 2014 року пішов з життя Станіслав 
Федорович Поважний – видатний управлінець, блис-
кучий вчений, талановитий педагог, високо ерудова-
ний лектор, прекрасний вчитель і чудова людина, за-
сновник, ректор, Почесний ректор Донецької держав-
ної академії управління. Станіслав Федорович – Герой 
України, доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України, Заслужений працівник 
народної освіти України, Почесний громадянин міста 
Донецька, Почесний громадянин Донецької області, 
академік-засновник Академії економічних наук Укра-
їни, член редколегії журналу «Вісник економічної 
науки України», кавалер багатьох орденів та медалей. 

Станіслав Федорович Поважний народився 21 
січня 1938 року в місті Ворошиловграді. У 1945 році 
вступив до середньої школи № 35 міста Донецька, 
яку закінчив в 1955 році. В цьому ж році вступив 
до Донецького політехнічного інституту на гірничий 
факультет. У 1961 році закінчив інститут і отримав 
диплом гірничого інженера-електромеханіка. 

Трудова діяльність Станіслава Федоровича роз-
почалася на шахті № 30 тресту «Рутченкововугілля» 
(1956−1957), потім на шахті «Центрально-Заводська» 
тресту «Куйбишеввугілля» (1957− 1962). Починаючи 
з 1962 по 1964 рр. Станіслав Федорович служив 
в рядах Радянської Армії. Після армії перебував 
на комсомольській і партійній роботах в Куйбишевсь-
кому райкомі комсомолу (1965−1966), Донецькому 
міськкомі комсомолу (1966−1972), Куйбишевському 
райкомі Компартії України (1972−1975), Пролетарсь-
кому райкомі КП України (1975−1978), Донецькому 
міськкомі КП Україна (1978−1986), Донецькому об-
комі КП України (1986−1988). 

Працював директором Донецького інституту пі-
двищення кваліфікації керівних працівників і фахівців 
вугільної промисловості України (1988− 1992). За 
ініціативи Станіслава Федоровича на базі Інституту 
підвищення кваліфікації керівних працівників і фахі-
вців Держвуглепрому України в червні 1992 року бу-
ло створена Донецьку державну академію управління 
(з 2004 року – Донецький державний університет 
управління), першим ректором якої і став Станіслав 
Федорович. 

Заслуги Станіслава Федоровича Поважного 
по праву відзначені державними та відомчими наго-
родами: 

• Звання Герой України з врученням ордена 
Держави (24 серпня 2013) – за визначний особистий 
внесок у розвиток національної освіти, зміцнення на-
укового потенціалу Української держави, багаторічну 
сумлінну працю. 

 
 
 

• Орден «За заслуги» I ст. (20 серпня 2007) – за 
значний особистий внесок у соціально-економічний, 
культурний розвиток Української держави, вагомі 
трудові досягнення та з нагоди 16-ї річниці незалеж-
ності України. 

• Орден «За заслуги» II ст. (30 серпня 2002) – 
за вагомий особистий внесок у підготовку висококва-
ліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і 
педагогічну діяльність. 

• Орден «За заслуги» II ст. (17 жовтня 1997) – 
за значний особистий внесок у формування нових 
економічних засад суспільства, вагомі здобутки 
у професійній діяльності. 

• Два ордени Трудового Червоного Прапора 
(1971, 1985 рр.), орден «Знак Пошани» (1977 р.). 

• Заслужений працівник культури Української 
РСР (1980). 

• Заслужений працівник народної освіти України 
(28 листопада 1995) – за значний особистий внесок у 
розвиток національної освіти, впровадження нових 
методів навчання і виховання молоді. 

• Відзнака Президента України – ювілейна ме-
даль «20 років незалежності України» (19 серпня 
2011) – за значний особистий внесок у соціально-
економічний, науково-технічний та культурно-освіт-
ній розвиток Української держави, вагомі трудові 
здобутки та багаторічну сумлінну працю. 

• Почесна грамота Кабінету Міністрів України 
(18 січня 2003) – за особистий внесок у розвиток осві-
ти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів 
та багаторічну сумлінну працю. 

• Знак «Шахтарська слава» 3-х ступенів. 
• Знак «Шахтарська доблесть» 3-х ступенів. 
• Почесний громадянин Донецька (2001) – 

за великий внесок у формування нових економічних 
основ, вагомі успіхи у професійній і громадській дія-
льності в м. Донецьку. 

• Золота медаль ім. М. Туган-Барановського 
(2001 р.). 

• Золота медаль ім. М. В. Ломоносова (2003 р.). 
• Золота медаль «За заслуги в освіті" (2002 р.), 

медаль «80 років НАН Україні" (1998 р.). 
• Нагорода Святого Володимира Академії наук 

вищої школи України (2007) 
Станіслав Федорович завжди був та залишиться 

для нас безперечним авторитетом і неперевершеним 
вчителем. Це велика втрата для вітчизняної економіч-
ної науки. Світла пам’ять збережеться в умах і серцях 
усіх, хто навчався у нього, знав його і працював разом 
з ним. 
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