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ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
З ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ
У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
ських, трудових, економічних, фінансових – вирішення цього питання носить принциповий характер
та є одним з пріоритетних;
необхідністю розвитку місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства як
основних інструментів гармонізації соціальних відносин на постраждалих територіях та створення
сприятливих умов для повернення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до місць постійного проживання;
необхідністю включення процесів відновлення
та розбудови миру у східних регіонах України в загальний контекст реформування українського суспільства та створення механізмів гармонійної реінтеграції постраждалих територій та їхнього населення
в загальноукраїнський соціально-економічний, політичний та правовий простір.
В силу своєї принципової значущості зазначене
вище коло питань потребує попереднього змістовного визначення на концептуальному рівні та несуперечливого поєднання в цілісну систему пріоритетів, ключових завдань, напрямів діяльності та принципів її реалізації. Інструментом забезпечення такого поєднання має стати Концепція, деталізацією
якої стане відповідна державна цільова Програма з
відновлення та розбудови миру у східних регіонах
України.
Зміст Концепції державної цільової Програми з
відновлення та розбудови миру у східних регіонах
України розглядається з позиції системного підходу, де представлено інтереси цих регіонів України
та міжнародної спільноти у подоланні конфлікту та
його наслідків. Визначаються спільні та диференційовані проблеми з розкриттям відповідних причин
щодо їх виникнення.

Вступ
Необхідність розробки Концепції державної
цільової Програми з відновлення та розбудови миру
у східних регіонах України обумовлена такими обставинами:
необхідністю забезпечення цілісного системного бачення всього комплексу проблем, пов’язаних
з процесами відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, визначення пріоритетів, основних напрямів та механізмів цього процесу, його
ключових умов та етапів;
гострою потребою у відновленні соціального
діалогу в східних регіонах України та створенні відповідних соціокультурних, нормативно-правових,
інформаційних та організаційно-управлінських механізмів відновлення цього діалогу;
високим ступенем невизначеності щодо низки
принципових питань, пов’язаних з політичним врегулюванням повернення тимчасово окупованих територій під контроль української держави та умовами цього повернення, що наразі не дозволяє розробити детальний план практичних заходів щодо їхньої реінтеграції. Але ці питання мають бути враховані та включені до порядку денного, з метою їхнього подальшого доопрацювання та включення до
державної цільової програми залежно від перебігу
процесу політичного вирішення питань, пов’язаних
з тимчасово окупованими територіями. Поки що це
ніхто не зробив навіть на концептуальному рівні;
потребою у концептуальному осмисленні та
подальшому створенні мобілізаційних та координуючих механізмів ресурсного забезпечення процесів
відновлення та розбудови миру та оптимізації використання цих ресурсів. В ситуації гострої нестачі
внутрішніх і зовнішніх ресурсів – соціальних, люд4
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Так, значні зусилля та увага приділяються в
країні для виходу з системної кризи та воєнного протистояння. Все більше ускладняється розв’язання
питань формування системи мирних взаємовідносин між Україною та окупованою територією Донецької та Луганської областей, подолання наслідків
воєнного конфлікту. Набувають гостроти та значущості нові питання з ініціювання й проведення соціально-психологічної та інформаційно-патріотичної
роботи з населенням окупованих територій щодо їх
значущості для України та її поваги до їх інтересів,
проведення інформаційної роботи з населенням окупованих територій щодо негативних наслідків для
економіки регіону у разі його виокремлення від України тощо.
Одночасно з проблемами східного регіону постають нові проблеми для України щодо відновлення
та розбудови миру. Вони полягають у невідповідності дій системи державного управління функціонувати в умовах системної кризи та воєнного конфлікту. Чинна діяльність інститутів законодавчої та
виконавчої влади не спрямована на швидку перебудову суспільних та економічних відносин щодо
формування та реалізації завдань функціонування в
умовах воєнного конфлікту, подолання його соціальних, економічних, політичних, екологічних, інформаційних та інших негативних наслідків, попередження ризиків та небезпек для міжнародної
спільноти у зв’язку з відсутністю миру на сході України.
Зростають потреби подолання настроїв конфронтації, людоненависництва, непримиримості серед усього населення України. Не простежується активності у політичної еліти щодо мирного
розв’язання конфлікту на сході України.
Слабо забезпеченою є система національної
безпеки в усіх її сферах (економічній. політичній,
соціальній, інформаційній, екологічній, воєнній
тощо).
Відсутні у необхідних обсягах у державних
стратегіях розвитку України на період 2020 року
(Державна стратегія сталого розвитку на період до
2020 року та Державна стратегія регіонального
розвитку на період до 2020 року) напрями та заходи,
які сприяють розбудові та відновленню мира на
сході країни. У регіональних стратегіях розвитку
Донецької і Луганської областей не містяться позиції, які спрямовані на розбудову миру.
Поглиблення системної кризи, зростання бідного населення, безробіття, цін, соціальної нерівності, розповсюдження по країні великої кількості
зброї, посилення інформаційної війни, маніпулювання свідомістю людей, втрата людського потенціалу, погіршення стану здоров’я дітей і населення,
втрата житла, зростання вимушених переселенців
тощо є несприятливими чинниками для стабілізації
ситуації в Україні в цілому та її східних регіонів. Од-
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ночасно вибухонебезпечний стан є загрозою для
безпеки країни та для зовнішнього середовища.
Проблеми для країн, кордони яких проходять
вздовж України полягають у небезпеці для населення і територій, які близько стикаються з районами ведення бойових дій. Небезпеки виявляються
у тому, що:
зростає соціальна напруженість у суспільстві
через наявність потенційних загроз миру в країні;
зростають небезпеки, пов’язані з нелегальною
та легальною міграцією біженців з України та її
східного регіону;
порушуються,
розриваються
економічні
зв’язки, реалізуються загрози втрати інвестицій на
територіях східних регіонів та України в цілому;
знижується інтерес до культурних, рекреаційно-туристичних та спортивних заходів в Україні
та в її східних регіонах;
розриваються соціально-економічні та культурні зв’язки з Росією;
зростає недовіра до вкладання будь-яких інвестицій, підтримки ділових зв’язків реалізації бізнеспроектів тощо;
посилюється недовіра до владних структур України збоку іноземних інвесторів та донорів через
корупцію, нецільове використання коштів на відбудову та допомогу сходу України.
Для формування Концептуальних засад розробки Державної цільової програми, спрямованої на
відновлення та розбудову миру доцільно систематизувати за змістом та терміном витоки виникнення
проблем та їх зміну протягом існування незалежної
України.
Визначення проблем, які обумовили необхідність формування такої Програми, а також причин
та джерел, які спровокували виникнення загроз та
небезпек у будь-якому разі звелися до виявлення
умов та можливостей формування сценаріїв, напрямів та заходів з відновлення та розбудови миру.
Враховуючи необтяженість конфлікту етнічними та
релігійними чинниками можливості його подолання
є ймовірними за умов домовленості еліт, недопущення його затягування за межі 5 років з загрозою
його перетворення у постійний, формування Україною доказової бази щодо прямої участі Росії у конфлікті, налагодження і посилення діалогу Президента України з країною, сходом країни та населенням окупованих територій, дотримання прав людини на всій території України. Одночасно повинна
здійснюватися цілеспрямована розробка механізмів
щодо реалізації цього, визначення та оприлюднення
керівництвом країни стратегії інтеграції Донбасу в
країну, використання активності та спроможності
громадянського суспільства та населення Донбасу
до конструктивних дій щодо його розбудови, сприяння цільовому залученню міжнародних донорів до
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розв’язання конфлікту та подоланню негативних наслідків його прояву на постконфліктних територіях.
За таких умов є реальна можливість встановити мир
на сході України.
Послідовність дій щодо забезпечення реалізації
закладених у Програму напрямів та заходів потребує: подолання воєнного конфлікту, створення умов
та можливостей для цього; пом’якшення та ліквідації негативних наслідків воєнних дій для населення
у східних регіонах України спрямованих на відновлення та підтримку здоров’я; забезпечення працевлаштування, ремонту та будівництва пошкодженого
житла, закладів освіти, дитсадків; допомоги переселенцям у залученні житла, працевлаштуванні, наданні соціальної допомоги; підтримки малого і середнього бізнесу та орієнтації його на розв’язання
проблем життєзабезпечення населення східних регіонів у наданні їм соціально-побутових послуг, можливості придбання продуктів харчування, промислових товарів, ліків тощо; розвитку демократичних
засад управління, залучення представників громадських об’єднань до місцевого та регіонального розвитку; підтримки волонтерського руху; створення
умов для наповнення інформаційного простору в
східних регіонах національними інформаційними
програмами тощо.
Такі дії спричиняють посилення соціальної
стійкості, яка буде мати тенденцію до посилення,
підвищиться рівень довіри та співпраці на всій території України. Буде покращено надання соціальних
послуг на територіях поза межами конфлікту для
ВПО, знизиться тиск на місцеві ресурси. Очікується
зниження напруженості між ВПО та приймаючими
громадами. Буде забезпечено дотримання прав і законності, знизиться злочинність та насильство.
Реалізація Програми відновлення та розбудови
миру за визначеними в Концепції положеннями дозволить досягти такого стану у суспільстві, який визначається спільним прагненням всього населення
до перспектив гідного існування та розвитку країни,
встановленням та виконанням правових та договірних вимог, правил, норм, обов’язків; бажанням до
консенсусу, спільних домовленостей та запобігання
конфліктів; розвитком соціального діалогу, соціального приватного партнерства; перевагою культури
та відповідальності в системі політичних, соціальних, економічних відносин; усвідомленістю переваг
миру у противагу конфліктам.
Відновлений та розбудований мир на сході України – це відсутність протистояння, конфліктів,
протестів завдяки створенню умов їх попередження
та виникнення. Умовами його створення є: високий
рівень та якість життя більшості населенні країни,
низька частка бідного населення; низький рівень

безробіття, високий рівень інформаційної та кримінальної безпеки, подолання соціальної нерівності,
довіра населення до влади, низький рівень корупції,
наявність патріотичної національної еліти тощо.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма
До 2014 р. в структурі економіки України Донецька та Луганська області були найбільшими за
своїм потенціалом: у загальному обсязі ВРП частка
Донецької області в 2012 р. складала 11,7%, Луганської – 4%; частка в експорті продукції – відповідно
19,6% та 5,6%; частка зайнятого населення – відповідно 9,7% та 4,9% від загального показника по Україні. У Донецькій області на початок 2014 р. функціонувало 93,6 тис. юридичних осіб, у Луганській
таких було 44,7 тис. Значна кількість серед них відносилася до великих підприємств. В цих областях
була сконцентрована вугледобувна, енергетична,
металургійна, коксохімічна, хімічна, машинобудівна промисловість.
Внаслідок дій сепаратистів і збройного конфлікту області втратили свої економічні позиції в національній економіці України, значну частку людських та матеріальних ресурсів. Наслідками цього
конфлікту є розділення територій східних областей
(Донецької та Луганської) на контрольовану та неконтрольовану українською владою території. За
оцінками науковців, частка площі земельних ресурсів Донецької області, що перебувають (перебували)
під контролем незаконних збройних формувань у
період проведення АТО, становить 47,9% в загальній площі області1.
Бойові дії та обстріли житлових масивів міст
Донбасу призвели до масштабних руйнувань житлових та громадських будинків, транспортної та комунальної інфраструктури, руйнування економічних
відносин та зупинки роботи підприємств, припинення роботи банківських та платіжних систем,
втрати роботи та засобів до існування.
Системний характер набули порушення прав та
свобод громадян. Мешканці непідконтрольних територій обмежені у доступі до медичної допомоги,
соціальних послуг та виплат, що стало вагомою причиною масової вимушеної міграції населення цих
регіонів. За даними Міністерства соціальної політики станом на 18.01.2016 р. взято на облік 1 684 815
переселенців або 1 332 405 сімей з Донбасу та
Криму2..
Проблеми, що обумовили необхідність розробки та реалізації державної цільової програми, доцільно диференціювати за такими сферами:

1
Наукова доповідь «Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A1%D1...
2
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?artid=24768226.
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- суспільно-політична (розшарування суспільства з приводу сприйняття та оцінки подій на Донбасі, слабкість політичних інститутів, порушення діяльності частини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, неможливість структурувати
взаємодію суб’єктів політики);
- економічна (поглиблення економічної кризи,
гальмування або призупинення економічних реформ в країні, затримка економічного оздоровлення
та відновлення зростання, руйнування промислового потенціалу та агропромислового комплексу у
зоні конфлікту, руйнування господарських зв’язків,
ухилення від оподаткування або подвійне оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, фізичний капітал який залишився на непідконтрольній території, втрати експортного потенціалу, руйнування
об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури,
блокування транспортних шляхів);
- соціальна (втрати людського потенціалу, деградація соціальних структур суспільства, соціально-психологічні травми внаслідок війни, поглиблення соціальних проблем, поява нових уразливих
груп населення: внутрішньо переміщені особи, біженці, що потребують допомоги у вигляді житла,
продовольства, медичних послуг; сім’ї, які втратили
годувальника; діти-сироти, або діти з неповних сімей; колишні учасники бойових дій та інваліди,
яким складно інтегруватися у мирне життя та конкурувати на ринку праці; високий рівень безробіття,
посилення бідності, зростання неформального сектору економіки, непрацююча система соціального
забезпечення та соціального захисту на непідконтрольних територіях, зниження спроможності держави у наданні соціальних послуг та соціального захисту);
- інформаційна (повномасштабне розгортання
інформаційної війни на територіях Донецької і Луганської областей, блокада і застосування країноюагресором мас-медійних технологій в інформаційному просторі тимчасово окупованих територій для
маніпулювання масовою свідомістю громадян; для
поширення настроїв розбрату, страху, хаосу, ненависті, зростанню недовіри до уряду тощо);
- екологічна (суттєве погіршення стану довкілля, знищення лісових насаджень та природоохоронних зон, неможливість проведення екологічного
моніторингу, наявність замінованих ділянок території, накопичення уламків зруйнованих споруд та
техніки, порушення режиму водовідведення на виведених з ладу підприємствах вугільної промисловості);
- сфера безпеки життєдіяльності (необхідність розмінування територій, транспортних шляхів
(залізничне господарство та автомобільні шляхи),
зруйновані або пошкоджені об’єкти водопостачання
та водовідведення, заклади інфраструктури охорони
здоров’я; загроза розповсюдження епідемій та соці-
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ально-небезпечних хвороб, активізація кримінальних злочинів, неконтрольований обіг зброї та вибухівки).
Проблема полягає у низькому рівні стабільності та безпеки, у несприятливих умовах для відновлення та розбудови миру, у наявності воєнного
конфлікту та воєнного протистояння, які спричинили та продовжують спричиняти негативні наслідки внутрішнього та зовнішнього характеру для
східних регіонів, для України в цілому та сформували загрозу безпеці Європейським країнам.
Проблема також полягає у руйнуванні промислово орієнтованих східних регіонів України внаслідок військової агресії, всього відтворювального механізму у всіх визначених сферах та значному зниженні рівня життя та соціальної захищеності, яке
в окремих частинах тимчасово окупованих територій вже набуло ознак гуманітарної катастрофи.
Вирішення зазначеної проблеми відповідає
пріоритетам державної політики, які, в даному контексті, визначаються: Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р. (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 р. № 385), де серед стратегічних цілей та
пріоритетних напрямів державної регіональної політики у Донецькій та Луганській областях визначено:
відновлення пошкодженої інфраструктури (доріг,
залізничної інфраструктури, електричних та водопровідних мереж); відновлення та забезпечення безперебійного енерго-, газо- та водопостачання
об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
та промисловості; відновлення роботи комунального транспорту; покращення епідеміологічної ситуації; задоволення соціальних потреб мешканців і
внутрішньо переміщених осіб та ін.; Національною
стратегією у сфері прав людини (затв. Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015), в
якій серед стратегічних напрямів визначено: захист
прав внутрішньо переміщених осіб; ужиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають
на тимчасово окупованій території України; забезпечення прав громадян України, які проживають у
населених пунктах Донецької і Луганської областей,
на території яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі
свої повноваження; Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (від 23 листопада
2015 р. № 1393-р), в якому серед очікуваних результатів (відповідно до Національної стратегії у сфері
прав людини) на кінець 2016 р. передбачено створення ефективної системи, спрямованої на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя людини, припинення та покарання за такі діяння, відшкодування збитку сім’ям потерпілих; додержання
норм міжнародного права для захисту життя мир7
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ного населення на тимчасово окупованій території
України; додержання принципів ідеологічної багатоманітності, впровадження інформаційної політики захисту і протидії інформаційній війні, недопущення мови ворожнечі, адаптування реакційної політики до міжнародних стандартів провадження
журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту, формування інформаційної політики в умовах збройного конфлікту, проведення навчання редакторів та журналістів міжнародних стандартів з
питань провадження журналістської діяльності в
умовах збройного конфлікту та загального інформування населення. Концепція Програми також відповідає пріоритетним напрямам державної політики,
які визначаються чинним законодавством України
та тим, що планується до прийняття, Указами Президента України, правовими документами Кабінету
Міністрів України, міжнародними договорами та зобов’язаннями тощо. Серед них є такі: Закон України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закон України «Про державний бюджет України на 2016 р.», Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 р.», затверджений Указом
Президента України від 23.11.2015 р. № В39-р, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» тощо.

ваної від свого історичного, культурного й релігійного коріння, русифікованої та ідеологізованої радянськими цінностями й нормами, розселеної на
прикордонних територіях, значна частка якого внаслідок політики форсованої індустріалізації та післявоєнної відбудови прийняла спотворений вигляд
«проросійської орієнтації»;
- активна роль кримінального та напівкримінального середовища під час пострадянських трансформацій (зокрема в процесі приватизації) в 90-х роках ХХ ст.;
- відсутність активної національної культурної
та інформаційної політики, яка б могла сформувати
єдиний національний соціокультурний простір та
інтегрувати населення Донбасу до українського суспільства, ігнорування державою ризику тривалого
знаходження території Донбасу під російським інформаційним простором, програш України в інформаційній війні з Росією;
- існування латентних сепаратистських настроїв, активність яких була спровокована та підтримана ззовні, що призвело до військового протистояння, наслідками якого стали загибель тисяч
мирних громадян та більше півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб;
- руйнування внаслідок збройного конфлікту
житлового фонду, соціальної інфраструктури та
систем життєзабезпечення, втрата населенням житла і майна, проблеми із забезпеченням необхідними
комунальними послугами, медичним забезпеченням, лікуванням та реабілітацією постраждалих та
хворих, які потребують постійного медичного нагляду;
- економічний занепад та зростання безробіття
внаслідок закриття підприємств, розриву економічних зв’язків, розпаду трудових колективів, фізичного знищення виробничих потужностей, руйнування фінансової, банківської сфери, транспортної
інфраструктури та систем зв’язку та комунікацій;
- інформаційна війна, блокада інформаційного
простору, масштабні викривлення інформації, дезінформація та антидержавна пропаганда, тощо.

2. Аналіз причин виникнення проблеми
та обґрунтування необхідності її розв’язання
програмним методом
Виникнення гострої кризової ситуації в східних
регіонах України обумовлено низкою внутрішніх та
зовнішніх причин:
- тривала відсутність в старопромисловому регіоні – Донбасі, відповідних викликам часу модернізаційних процесів, яка призвела до консервації застарілих технологій промислової діяльності, погіршення умов зайнятості та накопичення у населення
регіону соціального невдоволення своїм становищем;
- замкненість багатьох господарських зв'язків
підприємств Донбасу на замовників з Російської Федерації, складність диверсифікації застарілих виробництв і виходу на нові ринки;
- значна роль в економіці Донбасу підприємств,
що знаходяться у власності громадян Російської Федерації або проросійські налаштованих представників регіональних владних та бізнес-еліт;
- формування в ході історичного розвитку території Донбасу специфічного регіонального соціуму – строкатої за етнічним складом й моральними
цінностями людської спільноти, здебільшого відір-

3. Мета Програми
Мета Програми полягає у відновленні та розбудові миру у східних регіонах України шляхом здійснення комплексних заходів на національному та
місцевому рівнях, які спрямовані на демілітаризацію, подолання наслідків збройного конфлікту, примирення населення з обох сторін конфлікту, соціальне та економічне оновлення східних регіонів,
створення безпечного середовища життєдіяльності
людей, формування більш справедливого суспільства, усунення або зменшення причин конфлікту та
забезпечення гармонійної політичної та соціальноекономічної реінтеграції тимчасово окупованих те8
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риторій до України в контексті загальнодержавних
процесів реформування та розвитку суспільства.
Реалізація визначеної мети програми потребує
модернізації усіх аспектів життєдіяльності східних
регіонів України: економічної сфери шляхом інноваційних та структурних змін, розвитку видів економічної діяльності, що відносяться до високих (5,6)
технологічних укладів; соціальної сфери шляхом налагодження суспільного діалогу, відновлення довіри, створення структур громадянського суспільства; політичної сфери шляхом відновлення інститутів державної влади та місцевого самоврядування
на засадах децентралізації; інформаційної сфери
шляхом налагодження суспільного діалогу і суспільної довіри, застосування широкого спектру організаційних, суспільно-політичних, соціально-економічних, спеціальних заходів для досягнення морально-психологічної переваги, нейтралізації негативного інформаційного впливу з боку країни-агресора
і забезпечення широкомасштабної інформаційнопсихологічної протидії в умовах інформаційної
війни.
Завдання полягає у виявленні широкого кола
різноманітних проблем, які необхідно вирішити для
успішного відновлення миру і запобігання нових
конфліктів. Це вимагає вироблення загальних принципів роботи з постконфліктного відновлення, пошуку структурних передумов відродження і підтримки міцного миру, включаючи гармонізацію
принципів і стратегій різних учасників процесу.

пинені або переміщені на інші території підприємства) та соціальної інфраструктури. У значної частки населення тимчасово окупованих територій
сформоване негативне ставлення до України, наявна
проросійська орієнтація, а певна частина має вигоду
від існуючої ситуації (подвійні пенсії, гуманітарна
допомога, доступ до незаконних джерел збагачення
та ін.). Реінтеграція цих територій в український
простір буде найбільш складним завданням;
другий – території, на яких велись бойові дії (в
тому числі ті, які певний час були окуповані, але згодом були звільнені та наразі перебувають під контролем України) та ті, які знаходяться в зоні зіткнення. Прифронтові території найбільше постраждали від воєнних дій, у більшості з них знищена виробнича та соціальна інфраструктура, значна частина населення виїхала, а ті жителі, які залишилися – знаходяться в стані гуманітарної катастрофи.
Ці території потребують невідкладної допомоги
держави та суспільства, а їх підконтрольність Україні формує можливості для відновлення цих територій та встановлення миру на них;
третій – всі інші території Донецької та Луганської областей, які географічно прилеглі до окупованих та деокупованих територій, та які також понесли певні економічні втрати внаслідок розриву господарських зв’язків з окупованою територією та
руйнування виробничої і транспортної інфраструктури, та в яких значною мірою сконцентрувались
внутрішньо переміщені особи, проблеми яких потрібно вирішувати;
четвертий – території областей, які межують з
зоною конфлікту та є місцями найбільшого зосередження тимчасово переміщених осіб та потребують
створення сприятливих умов для працевлаштування
та проживання осіб, які не планують найближчим
часом повертатися до попереднього місця проживання.
Кожен з цих типів постраждалих територій має
певну специфіку проблем, які потрібно вирішувати,
різний ступінь гостроти цих проблем, та принципово різні можливості та механізми їхнього вирішення. Програма з відновлення та розбудови миру у
східних регіонах України повинна враховувати специфіку кожного з трьох типів територій при визначенні стратегічних напрямів та пріоритетів діяльності та при розробці відповідних практичних заходів.
Таким чином, для кожного з чотирьох типів територій програма має визначити відповідні пріоритети. На цьому етапі, з урахуванням ситуації, що
склалася, оптимальними будуть наступні пріоритетні напрями:
1) для тимчасово окупованих територій – їхнє
повернення під контроль України, соціально-економічна реінтеграція в національну економіку та
комплексне відновлення усіх сфер життєзабезпе-

4. Визначення оптимального варіанта
розв’язання проблеми
Реалізація стратегічної мети розвитку східних
регіонів відбуватиметься в умовах поки що неповного врегулювання конфлікту, правової невизначеності з розподілом повноважень, відповідальності та
фінансування процесу відродження та реінтеграції
цих регіонів. Оскільки швидко подолати напруженість та протистояння (не військове) неможливо,
слід зазначити, що діяльність з розбудови миру та
відновлення територій буде довготривалим процесом.
При розробці програми та деталізації її проблемного поля доцільно виходити із наявності чотирьох типів територій у східних регіонах України,
яких ця ситуація торкнулась безпосередньо:
перший – тимчасово окуповані території (так
звані «окремі райони Донецької та Луганської областей»), які фактично вийшли із зони політичного,
правового, економічного, інформаційного простору
України, та в яких активно формуються квазідержавні утворення проросійського спрямування. Ці території втратили найбільшу частку людського потенціалу (вимушені переселенці, біженці), мають значні втрати виробничих потужностей (зруйновані, зу-
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призначення для оцінки придатності їх використання, розвиток тваринництва та забезпечення кормами та ветеринарними препаратами;
забезпечення потреб в охороні духовного,
психічного, психофізіологічного й фізичного здоров’я постраждалих від збройного конфлікту (надання базових медичних послуг, відновлення медичних установ), в освіті (відновлення та ремонт установ освіти), соціального захисту;
забезпечення можливостей отримання послуг
із соціально-психологічної реабілітації для осіб, які
потребують відповідної допомоги (пережили травму війни, отримали ушкодження психічного здоров’я),
розробка програми соціально-психологічної
реабілітації та соціально-економічної адаптації для
ВПО та осіб, що перебували в зоні збройного конфлікту;
відкриття ресурсних центрів реабілітації для
підтримки психологічного здоров’я особистості на
звільнених територіях Донбасу, набуття навичок
відновлення життєздатності особистості, психологічної пружності;
запровадження в мас-медійному просторі спеціальних програм, заходів, що спрямовані на зміцнення духовного, психічного, психофізіологічного й
фізичного здоров’я населення, яке постраждало від
бойових дій, ВПО, військовослужбовців, створення
для цього відповідної інфраструктури – інформцентрів, медіацентрів партнерських майданчиків з
використанням ІКТ, інтернет-технологій, комунікацій;
формування навичок здорового способу життя,
самозбереження, витривалості, здатності діяти в
умовах значних моральних, фізичних, психічних і
психофізіологічних навантажень, підвищення стійкості організму до впливу стрес-факторів, формування стійких емоційно-вольових якостей.
Відновлення східних регіонів відкриває нові
можливості відродження не морально і фізично застарілої економіки, а розбудови сучасної модерної і
ефективної економічної системи, оновлення не відповідних сучасним вимогам доріг і комунікацій,
житла, системи освітніх, медичних і соціальних закладів, формування простору, придатного для забезпечення сталого людського розвитку відповідно до
вимог ХХІ сторіччя. Водночас, реалізація реформ в
Україні відкриває можливості для узгодження специфічних новацій, адресованих Донбасу, з тими, що
поширюються на всю країну.
Критерієм оптимальності вирішення завдань
програми доцільно вважати стандарт відновлення.
Саме установка на стандарт відновлення є дієвим
фактором, що має одночасно і політичний та економічний характер.

чення, реінтеграція до соціокультурного та інформаційного простору українського суспільства;
2) для територій, які постраждали від окупації,
але знаходяться під контролем України – комплексне відновлення систем життєзабезпечення, стимулювання економічного розвитку. Для цих двох
типів територій важливим є всебічне сприяння поверненню ВПО до місць свого постійного проживання та створення умов для розвитку соціального
діалогу та інститутів громадянського суспільства;
3) для територій третього типу важливим є суттєва модернізація та підвищення ефективності державного управління, економіки та соціальної сфери,
забезпечення соціального захисту переселенців та
сприяння їх поверненню додому;
4) для територій областей, які межують з зоною конфлікту треба створити сприятливі регуляторні режими стимулювання підприємницької діяльності та самозайнятості осіб, які не планують
найближчим часом повертатися до попереднього
місця проживання.
Для успішного відновлення Донбасу, як тільки
позначиться завершення збройного конфлікту, необхідно створити структурні передумови для тривалого миру та соціально-економічного розвитку, що
потребують невідкладного вирішення таких завдань:
повноцінне відновлення діяльності органів державної влади та управління, правопорядку, соціального забезпечення, громадських служб, фінансових
інститутів;
забезпечення громадської безпеки шляхом розмінування територій, забезпечення контролю над
наявною стрілецькою зброєю, забезпечення ефективної оперативної діяльності органів правопорядку
(поліції і народних дружин);
відновлення інфраструктури, в першу чергу
зруйнованого житла, мереж водопостачання і водовідведення, електропостачання, зв'язку, транспорту,
засобів утилізації побутових відходів і сміття, зруйнованих конструкцій;
забезпечення відновлення різних видів економічної діяльності, стимулювання підприємницької
активності, відновлення та створення нових робочих місць;
повернення внутрішньо переміщених осіб на
колишні місця проживання, що включає допомогу з
транспортом для повернення, надання тимчасового
житла тим, у кого були зруйновані домівки, і допомогу з будівельними матеріалами для ремонту пошкоджених будівель, а також вирішення проблем
працевлаштування;
забезпечення продовольчої безпеки, що передбачає на першому етапі цільовий розподіл гуманітарної допомоги, відновлення сільського господарства, інвентаризацію земель сільськогосподарського
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нюється невирішеністю політичного аспекту проблеми, а саме – повернення тимчасово окупованих територій під контроль української держави. Очевидно, що без виконання цієї умови ніякі системні
заходи щодо реінтеграції цих територій та повернення ВПО до місць постійного проживання не є
можливими.
Тому послідовність розв’язання проблеми розбудови миру та відновлення територій має бути такою:
- припинення бойових дій, встановлення «режиму тиші»;
- деокупація (вивід іноземних військ, роззброєння ополченців, нейтралізація арсеналу зброї, нейтралізація антиукраїнської агентури);
- відновлення державної влади (відновлення
роботи адміністрацій, органів правопорядку, відновлення дії українського законодавства, повернення в обіг національної валюти, соціальний захист
населення);
- реінтеграція (повернення до політичного процесу, у першу чергу виборного для обрання на законних підставах органів місцевої влади та місцевого самоврядування);
- активізація ресурсів інформаційного забезпечення на Донбасі, особливо на територіях, де відбувалися бойові дії, їх використання для організації і
проведення інформаційно-агітаційної і просвітницької роботи,
заходів інформаційно-психологічного спрямування серед населення, ВПО, військовослужбовців, спрямованої на підтримку здорового
морально-психологічного клімату в населених пунктах, формування культури самозбереження, соціального діалогу, культури миру;
- примирення людей шляхом різноманітних
форм суспільного діалогу та взаємодії. Принциповими засадами процесу відновлення та розбудови
миру має стати викорінення культури насильства,
подолання ворожості груп та окремих осіб, застосування ненасильницьких методів при відстоюванні
сторонами своїх інтересів, а також при регулюванні
та вирішенні можливих конфліктів;
- активізація діяльності прес-центрів, які надають об’єктивну інформацію і населенню, і військовослужбовцям про стан суспільно-політичної ситуації в населених пунктах прикордонних територій
Донбасу для застосування оптимальних стратегій
реагування в разі її зміни.
До основних заходів в цій області відносять:
сприяння у відновленні інститутів державної влади;
сприяння поверненню біженців і переміщених осіб;
надання допомоги в розмінуванні території та відновленні найважливіших елементів інфраструктури
держави; надання гуманітарної та іншої допомоги
населенню; забезпечення умов для проведення вільних виборів до представницьких органів цивільної

Установка на відновлення територій на рівні
стандартів доконфліктного періоду принципово неприйнятна. З іншого боку, постконфликтне відновлення неминуче вийде за межі реалістичності, якщо
буде ґрунтуватися на кращих світових стандартах
розвитку систем життєзабезпечення, інфраструктури, виробничих і соціальних об'єктів. Бажаний рівень постконфліктної реабілітації повинен бути досяжним і відповідати фінансовим, матеріально-технічним та кадровим можливостям країни.
Програма відновлення та розвитку Луганської
та Донецької областей повинна перерости в національний проект комплексної модернізації економіки
та інфраструктури України. Для успішної реалізації
програми повинні бути залучені не лише державні
кошти і міжнародна допомога, а й мобілізовані ресурси українського бізнесу.
За цих умов в найкоротші терміни може бути
сформований пул будівельних, логістичних, транспортних, машинобудівних, інжинірингових, фінансових компаній, які можуть запропонувати комплексне рішення для відновлення і модернізації регіону. Позитивний досвід участі українських компаній у проектах з відновлення інфраструктури після
природних катаклізмів та бойових дій може бути з
успіхом використано в Україні.
З урахуванням установки на стандарт відновлення можна очікувати, що Донецька і Луганська
області можуть стати пілотними регіонами для реалізації програми масового будівництва доступного
житла, термомодернізації житлового фонду, реформування систем водопостачання, впровадження
енергозберігаючих та екологічних технологій, будівництва якісних доріг та інфраструктури.
Враховуючи, що стратегічною метою програми
є відновлення та розбудова миру у східних регіонах
України, необхідним є збереження соціального потенціалу постраждалих територій. Це означає, що
завдання щодо захисту прав та свобод внутрішньо
переміщених осіб у місцях їх тимчасового перебування є необхідним, але тактичним завданням. Стратегічне ж завдання полягає у створенні умов, необхідних для їхнього повернення до місць постійного
проживання.
Враховуючи зазначені вище обставини, доцільно передбачити можливість застосування сценарного підходу до розробки планів практичних заходів
залежно від перебігу процесу політичного врегулювання щодо встановлення контролю над тимчасово
окупованими територіями.
5. Шляхи і способи розв’язання проблеми,
строк виконання Програми
Пошук оптимального варіанту відновлення та
розбудова миру у східних регіонах України усклад-

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

11

О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, В.І. Ляшенко, Ю.С. Залознова, Л.М. Логачова, О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко

- забезпечення соціального захисту населення
постраждалих територій та ВПО на рівні гарантованих державою стандартів;
- розвиток та підтримка громадських організацій правозахисної та соціальної спрямованості;
- підтримка та залучення волонтерських рухів
до процесів захисту найбільш вразливих верств населення;
- відновлення зруйнованої та пошкодженої соціальної інфраструктури;
- відновлення систем медичного забезпечення,
лікування та реабілітації постраждалих та хворих,
які потребують постійного медичного нагляду;
- відновлення транспортної інфраструктури,
систем зв’язку та комунікацій.
3. Економічне відновлення. Реалізація цього напряму передбачає:
- створення сприятливих умов ведення бізнесу
на постраждалих територіях, які стимулювали би
створення нових робочих місць та зростання виробництва;
- активне залучення в регіон інвестиційних ресурсів, передусім донорських коштів та прямих інвестицій зарубіжних партнерів;
- розробка та удосконалення нормативно-правового забезпечення економічної діяльності на постраждалих територіях з метою створення умов, що
стимулюють економічний розвиток;
- підтримка малого підприємництва та самозайнятості;
- реалізація інвестиційних проектів щодо відновлення перспективних виробництв, які постраждали або зупинили свою діяльність внаслідок військових дій.
4. Захист інформаційної безпеки. Реалізація
цього напряму передбачає:
- проведення виваженої та збалансованої політики держави в інформаційній сфері, яка має три основні вектори: захист інформаційних прав і свобод
людини, захист державної безпеки в інформаційній
сфері та захист національного інформаційного ринку, економічних інтересів держави в інформаційній
сфері, національних виробників інформаційної продукції;
- захист інформаційного суверенітету держави
на територіях Донецької та Луганської областей;
- активне залучення засобів масової інформації
до боротьби з корупцією, зловживаннями службовим становищем, іншими явищами, які загрожують
національній безпеці України і порушують конституційні права громадян;
- забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного
втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність

влади; сприяння зусиллям по захисту прав людини
та ін.
Відновлення соціального потенціалу постраждалих територій є ключовим завданням та необхідною умовою успішного відновлення всіх інших
складових механізму соціального відтворення та
розвитку постраждалих територій. Виходячи з
цього, одним з ключових принципів реалізації програми є відновлення, розвиток та максимальне залучення до вирішення проблем постраждалих регіонів
наявних в них соціальних ресурсів.
Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України в рамках Програми має здійснюватися
за наступними стратегічними напрямами.
1. Розвиток громадянського суспільства та
стимулювання соціального діалогу задля досягнення
миру та соціальної стійкості. Реалізація цього напряму передбачає:
- розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, з метою створення самодостатніх самоврядних територіальних громад, здатних до саморозвитку шляхом залучення до процесів
прийняття та реалізації рішень на місцевому рівні
всіх ключових суб’єктів розвитку (органи влади,
громадянське суспільство, бізнес);
- удосконалення нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування, з урахуванням
специфіки та потреб постраждалих територій у
східних регіонах;
- створення умов та підтримка участі громадян
у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширення можливостей громадян, особливо вразливих верств населення, для реалізації своїх прав та свобод;
- впровадження механізмів підзвітності та прозорості роботи органів державної влади та місцевого
самоврядування шляхом внесення змін до організаційної структури та внутрішніх процесів, розвитку
кадрового потенціалу, а також впровадження відповідних етичних норм;
- розробку та впровадження механізмів залучення соціальних ресурсів громади, на основі соціального діалогу та розвитку інститутів громадянського суспільства;
- створення інформаційно-комунікативної та
організаційної інфраструктури взаємодії ключових
суб’єктів розвитку громади (ресурсні центри, інтернет-портали, комунікативні площадки, соціальні мережі та інші системи комунікації та зворотного
зв’язку).
2. Забезпечення достойного рівня життя громадян, соціальної захищеності, захисту їхніх прав,
свобод та інтересів, забезпечення правосуддя. Реалізація цього напряму передбачає:
- повноцінне відновлення роботи всіх ланок
правоохоронної та судової системи;
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засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції і правдиве висвітлення суспільно-політичної ситуації в населених пунктах Донецької і
Луганської областей;
- забезпечення узгоджених і цілеспрямованих
дій суб'єктів, що діють у різних сферах життєдіяльності суспільства і держави з питань адекватного реагування на виявлені потенційні і реальні загрози і
небезпеки в регіоні.
Існуюча політика держави в інформаційній
сфері має бути спрямована як на розвиток безпосередньо інформаційної сфери, так і на підвищення
ефективності розвитку державності, безпеки, оборони, пріоритетних галузей економіки, фінансової
та грошової системи, соціальної сфери, галузі екології та використання природних ресурсів, науки,
освіти та культури, міжнародного співробітництва
на територіях, постраждалих від збройного конфлікту на Донбасі.

життєзабезпечення (водопостачання, електропостачання,
теплопостачання,
газопостачання
тощо);
обсяг інвестицій у спорудження нового та ремонт пошкодженого житла;
обсяг інвестицій у створення нових робочих
місць;
обсяг залучених донорських коштів (допомоги) для розв’язання проблем відновлення та
розбудови миру;
2) показники продукту:
кількість об’єктів соціальної інфраструктури, які відновлено;
кількість відновлених об’єктів електро-,
тепло-, газо-, водопостачання;
кількість відремонтованих будинків, їх загальна площа;
кількість внутрішньо переміщених осіб, які
повернулися на постійні місця проживання;
кількість внутрішньо переміщених осіб, які
одержали житло, площа отриманого житла;
кількість реалізованих спільних проектів з
міжнародними організаціями у напрямі розбудови миру на сході країни;
кількість нових підприємств малого та середнього бізнесу, кількість створених робочих
місць;
3) показники ефективності:
середній розмір заробітної плати;
середній розмір інвестицій на одну особу;
середній обсяг податкових надходжень на
одну особу;
собівартість квадратного метра модернізованого (відремонтованого) житла;
собівартість одиниці (метра погонного) модернізованих (відремонтованих) доріг;
4) показники якості:
відсоток внутрішньо переміщених осіб, які
повернулися до постійного місця проживання, від
загальної кількості ВПО;
відсоток відремонтованих доріг загального
користування;
відсоток відновлених та обладнаних установ
соціального захисту; об’єктів соціальної інфраструктури;
відсоток модернізованих, оновлених або технічно переоснащених споруд з водопостачання та
водовідведення;
відсоток зруйнованих і таких що не працюють об’єктів соціальної інфраструктури;
частка сільськогосподарської продукції власного виробництва для забезпечення потреб населення;
частка продукції промислових підприємств,
яка використовується в процесі відновлення регіонів.

6. Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми сприятиме:
- відновленню соціального діалогу в східних
регіонах України та їх повноцінній та гармонійній
реінтеграції в український соціально-політичний та
економічний простір;
- розвитку інститутів громадянського суспільства, підвищенню їх ролі у прийнятті та реалізації рішень щодо вирішення існуючих проблем;
- розвитку місцевого самоврядування та місцевої демократії в контексті децентралізації системи
управління;
- становленню самодостатніх самоврядних територіальних громад, здатних до саморозвитку;
- вирішенню найбільш гострих проблем ВПО,
захисту їхніх прав, свобод та інтересів;
- реалізації прав і свобод всіх громадян східних
регіонів України;
- відродженню та модернізації економіки постраждалих територій;
- удосконаленню нормативно-правової бази в
сфері соціальної безпеки, соціального захисту, місцевого самоврядування та ін.
Результативність Програми оцінюється за такими критеріями:
1) показники витрат:
обсяг видатків з державного бюджету на відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури
(промислової, транспортної, соціально-побутової,
соціально-культурної);
обсяг видатків з державного бюджету на відновлення зруйнованих або пошкоджених систем
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- тісна координація діяльності уряду, приватного сектору, громадянського суспільства і зарубіжних партнерів;
- забезпечення максимально можливої прозорості фінансових потоків, особливо при проведенні
тендерів, серед яких повинні переважати відкриті;
- управління проектами відновлення із залученням представників міжнародних організацій, заснування спільних компаній з наданням їм доручення з
управління проектами.
Спільне з міжнародними організаціями управління проектами відновлення можна також вважати
одним з методів «пом'якшення» ризику надмірної
бюрократизованості. Цей вид ризику може проявлятися у міжвідомчих перепонах, бюрократичній тяганині, що здатне не тільки сповільнити відновлювальні роботи, але й знизити їх ефективність.
Нейтралізація ризику дефіциту управлінських
кадрів потребує цілеспрямованої роботи з підготовки спеціалістів у сфері стратегічного територіального планування и управління відновлювальними роботами, організації тренінгів для керівництва місцевих адміністрацій тимчасово окупованих
районів, а також технічного та інженерного персоналу. Найбільш ефективним шляхом вирішення цих
проблем було б створення спеціального органу державного управління, за яким було б закріплено
функції з реабілітації постконфліктних територій.
Найбільш гострим та вагомим є ризик дефіциту фінансових ресурсів, який може бути послаблений шляхом мінімізації витрат і правильного планування реабілітаційних робіт, включаючи їх приблизно рівномірний розподіл в часі. Разом з тим слід
продовжити консультації з зарубіжними донорськими організаціями та потенційними іноземними
інвесторами про їх участь у фінансуванні постконфліктної реабілітації. Слід також детально вивчити
можливості участі у відновлювальних роботах місцевого приватного сектора. Можливо, уряд міг би
укласти серію угод з місцевими підприємцями у
форматі протоколів про наміри.
Посилення ризику інфляції може стати суттєвим результатом надходження в економіку країни
додаткових фінансових засобів. Необхідні для зниження цього ризику заходи мають бути визначені з
урахуванням обсягу фінансових ресурсів, необхідних для відновлювальних робіт, загальної кількості
грошей в обігу, поточного рівня інфляції, а також
зовнішньоекономічних факторів.
Перелік факторів ризику може бути значно ширшим, проте зазначені види зовнішніх та внутрішніх
факторів ризику піддаються управлінню, що свідчить на користь можливості реального постконфліктного відновлення.

7. Оцінка фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних для виконання
Програми
Розробка та реалізація державної програми потребує відповідного інституційного, організаційнотехнічного та фінансового забезпечення, специфічних механізмів залучення коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України «Про затвердження плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих)
об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури,
житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей» від 16.10.2014 р. № 1002-р, кошти на відновлення Донбасу мають бути передбачені у проекті
Державного бюджету України за окремою бюджетною програмою на відновлення об’єктів інфраструктури. Державне замовлення реалізується за рахунок коштів Державного бюджету, тому в щорічній постанові Кабінету Міністрів України про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для державних потреб слід передбачити фінансування заходів з відновлення інфраструктури Донбасу.
Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру
(ОВРМ), яку проведено спільними зусиллями Європейського Союзу, Організацією Об’єднаних Націй
та Групи Світового банку під керівництвом та за
участі Уряду України, є орієнтовним покажчиком
обсягу сукупних потреб фінансових ресурсів за
трьома компонентами:
1) інфраструктура та соціальні послуги (потреба 1 257,7 млн дол. США);
2) відновлення економіки (потреба 135,5 млн
дол. США);
3) соціальна стійкість, розбудова миру та громадська безпека (потреба 126,8 млн дол. США).
Загальний обсяг потреб у відновленні становить 1 520,0 млн дол. США.
8. Аналіз ризиків реалізації програми
Найбільш небезпечними універсальними внутрішніми ризиками вірогідно буде корупція у витрачанні коштів, незалежно від того, виділені вони
урядом або надані міжнародними організаціями;
надмірна бюрократизованість процесу прийняття
управлінських рішень; дефіцит висококваліфікованого управлінського персоналу здатного працювати
у екстремальних умовах; дефіцит фінансових ресурсів та ризик інфляції.
З метою зниження ризику корупції необхідно
запровадити такі заходи:
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ствий. Структура проекта Концепции отвечает требованиям документов такой направленности и содержит разделы: определение проблемы, анализ
причин ее возникновения и решение программным
методом, цель программы, определение оптимального варианта решения проблемы, пути и способы
решения проблемы, сроки выполнения программы,
а также ожидаемые результаты выполнения Программы и определения ее эффективности, оценку
финансовых, материально-технических, трудовых
ресурсов для выполнения программы с анализом
рисков реализации программы. Это первый в Украине проект документа концептуального плана, который касается решения проблем востока Украины.
Ключевые слова: концепция, программа, восток, Украина, мир, проект, инвестиции.

Амоша О. І., Новікова О. Ф., Антонюк В. П., Ляшенко В. І., Залознова Ю. С., Логачова Л. М.,
Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В.
Проект Концепції державної цільової Програми з
відновлення та розбудови миру у східних регіонах України
Зміст проекту Концепції базується на забезпеченні реалізації національних інтересів України
щодо подолання воєнного протистояння на сході
України, на матеріалах зведеного звіту Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та
Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(Світового банку) з оцінки відновлення та розбудови миру (том 1, 2), на нормативно-правових, законодавчих та стратегічних документах України, які
спрямовані та сприяють розв’язанню проблем подолання кризового стану в державі та наслідків воєнних дій. Структура проекту Концепції відповідає вимогам документів такої спрямованості та містить
розділи: визначення проблеми, аналіз причин її виникнення та розв’язання програмним методом, мету
програми, визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми, шляхи і способи розв’язання
проблеми, строки виконання програми, а також очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності, оцінку фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів для виконання
програми з аналізом ризиків реалізації програми. Це
першій в Україні проект документу концептуального плану, який стосується розв’язання проблем
сходу України.
Ключові слова: концепція, програма, схід, Україна, мир, проект, інвестиції.

Аmosha А. I., Novikova О. F., Аntonyuk V. P.,
Lyshenko V. I., Zаlоznноvа Yu. S., Logachevа L. М.,
Pаn’kоvа О. V., Kаspеrоvych О. Yu., Ischеnkо О. V.
Project of the Conception of National Program on
Renewal and Development of the peace in the East
regions of Ukraine
The project of Conception devoted to providing of
realization of national interests of Ukraine in relation to
overcoming of military opposition on East of Ukraine.
It is based on materials of reports of European Union,
United Nations and the World bank as evaluated by renewal and development of the world (volume 1,2), on
the normatively-legal, legislative and strategic documents of Ukraine, which are directed and assist the decision of problems of overcoming of the crisis state in
the state and consequences of military operations. The
structure of project of Conception answers: the requirements of documents of such orientation and contains divisions from determination of problem, analysis of reasons of her origin and by a decision by a programmatic
method, I sweep the programs, determinations of optimal variant of decision of problem, ways and methods
of decision of problem, terms of implementation of the
program, and also the expected results of implementation of Program and determination of her efficiency, estimation of financial, material and technical, labour resources for implementation of the program with the
analysis of risks of realization of the program. It is the
first national project of document of conceptual plan
which touches the decision of problems of East of
Ukraine.
Keywords: conception, program, east, Ukraine,
world, project, investments.

Амоша А. И., Новикова О. Ф., Антонюк В. П., Ляшенко В. И., Залознова Ю. С., Логачева Л. H.,
Панькова О. В., Касперович А. Ю., Ищенко А. В.
Проект Концепции государственной целевой
Программы по восстановлению и развитию мира
в восточных регионах Украины
Содержание проекта Концепции базируется на
обеспечении реализации национальных интересов
Украины относительно преодоления военного противостояния на востоке Украины, на материалах отчета Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и Мирового банка по оценке возобновления и развития мира (том 1,2), на нормативно-правовых, законодательных и стратегических документах Украины, которые направлены и способствуют
решению проблем преодоления кризисного состояния в государстве и последствий военных дей-
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України
«Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості
та теплової енергетики» (№ держреєстрації 0115U001638)

Постановка проблеми. Дослідження показують, що в сучасних умовах господарювання актуальними залишаються проблеми вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств з урахуванням нестабільності попиту на вугілля. Про це опосередковано свідчить збільшення
обсягів залишків вугілля на складах вугледобувних
і вуглепереробних державних підприємств України.
Спостерігається тенденція зростання витрат на організацію збутової діяльності. За оцінками фахівців, витрати на забезпечення збуту готової продукції в
структурі логістичних витрат ряду підприємств в
Україні становлять до 8% [1, с. 35]. Разом з тим, згідно з результатами дослідження європейської промисловості виявлено, що частка витрат на організацію збуту становить, як правило, 5–10% вартості
продажів [2, с. 271]. При цьому, за розрахунками
експертів, економія витрат на організацію збутової
діяльності підприємства за рахунок скорочення витрат на реалізацію продукції споживачам становитиме 20% [3, с. 19].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З
аналізу наукових економічних джерел виявлено, що
вченими приділяється значна увага оцінюванню
ефективності господарської діяльності підприємств
різних галузей та обґрунтуванню й систематизації
переліку показників оцінки їх збутової діяльності
[4–13].
Для оцінки ефективності управління збутовою
діяльністю сільськогосподарських підприємств доцільним є використання такої системи показників:
«зростання обсягу збуту; зростання доход від реалізації; зміна рівня рентабельності продажу; визначення середнього значення показників ефективності
реалізації продукції» [14, с. 122].
На думку науковців, «важливим аспектом оцінки збутової діяльності на підприємстві є оцінка прибутковості системи збуту, що спрямована на виявлення найбільш прибуткових груп товарів і є базою
для розробки стратегії позиціонування (репозиціонування) товарного асортименту підприємства, а також передбачає виявлення рентабельних структурних одиниць» [15, с. 101].
На основі аналізу наукових публікацій узагальнено основні положення вчених і фахівців:
− розглянуто підходи до оцінки збутової діяльності підприємств та моделі стратегічного ауди-

ту системи збуту, процесу дослідження споживачів
і тактичного аудиту системи збуту [16];
− сформовано концептуальні підходи до оцінки економічної ефективності збутової діяльності переробних підприємств, обґрунтовано перелік показників оцінки ефективності збутової діяльності за ресурсним і витратним підходами та визначено методологічну сутність розрахунку показників економічної ефективності системи збуту підприємств [17,
с. 26, 27];
− запропоновано послідовність оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрного
підприємства: визначення позицій підприємства на
ринку; оцінка ефективності збутових стратегій;
оцінка економічної ефективності управління збутовою діяльністю; аналіз ступеня досягнення цілей у
сфері маркетингу [18, с. 93];
− удосконалено методику аналізу ефективності збутової діяльності промислового підприємства
шляхом її доповнення розрахунковими показниками
екстенсивного та інтенсивного розвитку збутової діяльності, що забезпечить оцінку її стану та динаміки
[19, с. 207];
− розроблено схему формування цілей і завдань з побудови ефективної збутової політики сільськогосподарських підприємств [15, с. 102].
Дослідження показали, що на даному етапі виникає необхідність здійснення оцінки ефективності
збутової діяльності вугледобувних підприємств України з метою розробки комплексу заходів з удосконалення їх функціонування за рахунок скорочення
витрат на збут. Це й обумовило вибір теми даного
наукового дослідження.
Мета даної роботи – оцінка динаміки показників збутової діяльності вугледобувних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз економічних показників діяльності підприємств вугільної промисловості, який проведено фахівцями Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, показав, що у 2006–2015 рр. обсяги видобутку вугілля в країні скоротилися на
50,5% у результаті зменшення обсягів видобутку
коксівного вугілля на 72,4% та енергетичного на
37,3%. Обсяги видобутку вугілля на державних вугледобувних підприємствах, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості
України, знизилися на 56,2% (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка обсягів видобутку вугілля в Україні
Роки

Загальний
обсяг видобутку вугілля в Україні, тис. т

Обсяг видобутку
коксівного вугілля,
тис. т

Обсяг видобутку
енергетичного
вугілля, тис. т

80254,1
75538,7
77802,2
72303,1
75231,0
81991,4
85946,0
83697,5
64995,3
39744,7
49,5

30121,2
28479,4
26820,5
25773,4
24182,1
25022,1
24823,5
23724,5
16139,3
8325,1
27,6

50132,9
47059,3
50981,7
46529,7
51048,9
56969,3
61122,5
59973,0
48856,0
31419,6
62,7

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Темпи змін, %

Обсяг видобутку
вугілля підприємствами, підпорядкованими Міненерговугілля
України, тис. т
46385,5
42193,3
45681,7
38440,3
38450,1
38429,5
24877,7
24147,2
22145,4
20309,5
43,8

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Таблиця 2
Динаміка обсягів готової, товарної та реалізованої вугільної продукції державних підприємств,
які підпорядковані Міністерству енергетики
та вугільної промисловості України

Обсяг споживання вугілля зменшився за 2012–
2015 рр. на 53,2%, або з 61,2 до 28,6 млн т. При
цьому частка обсягу споживання вугілля теплоелектростанціями становила 52,7% загального обсягу
споживання вугілля в Україні. У 2006–2015 рр. спостерігалася тенденція скорочення загального обсягу
готової вугільної продукції в Україні на 36,1% – з
56,2 до 35,9 млн т, обсягу товарної вугільної продукції – на 35,8%, або з 55,6 до 35,7 млн т, реалізованої вугільної продукції – на 35,1%, або з 55,7 до
36,1 млн т.
Як показує аналіз, обсяг готової вугільної продукції державних вугледобувних підприємств, які
підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної
промисловості України, зменшився за 2006–2015 рр.
на 52,7%, обсяг товарної вугільної продукції – на
52,5%, реалізованої вугільної продукції – на 58,4%
(табл. 2).
Обсяг готової вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля» скоротився за 2006–2015 рр. на
75,3%, ДП «ВК «Краснолиманська» – на 45,7%. На
ДП «Селидіввугілля», навпаки, спостерігалася тенденція зростання обсягу готової вугільної продукції
на 23,4%, на ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» – на 44%. За аналізований період обсяг товарної вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля» зменшився на 76%, ДП «ВК «Краснолиманська» – на 45,7%, ДП «Селидіввугілля», навпаки,
збільшився на 24,1%, на ПАТ «Шахтоуправління
«Покровське» – на 44%.

Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Темпи
змін, %

Обсяг готової вугільної продукції, тис. т
32146,0
28552,0
28416,1
25409,1
25082,1
25292,3
17776,5
17995,6
16545,2
15211,6

Обсяг товарної вугільної
продукції,
тис. т
31619,8
28150,5
28010,9
25031,8
24686,6
24979,0
17499,3
17750,2
16324,9
15014,0

Обсяг реалізованої
вугільної продукції, тис. т
31759,1
28157,6
27650,2
25387,2
24354,2
24736,4
17409,6
15874,1
14474,0
13197,4

47,3

47,5

41,6

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Обсяг реалізованої вугільної продукції ДП
«Красноармійськвугілля» знизився на 70,5%, ДП
«ВК «Краснолиманська» – на 47,1%, ДП «Селидіввугілля» – на 10,2%. За 2006–2015 рр. спостерігалася
тенденція зростання обсягу реалізованої вугільної
продукції на приватних вугледобувних підприємствах. Так, на ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» цей показник збільшився на 46,8% (табл. 3).
Таблиця 3

Динаміка обсягів готової, товарної та реалізованої вугільної продукції
в розрізі вугледобувних підприємств

Вугледобувні
підприємства

ДП «Красноармійськвугілля»
ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»
ДП «Селидіввугілля»
ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

Обсяг готової вугільної
продукції, тис. т
2006 р.
2015 р.
1033,2
255,3

Обсяг товарної вугільної
продукції, тис. т
2006 р.
2015 р.
998,0
239,4

Обсяг реалізованої вугільної продукції, тис. т
2006 р.
2015 р.
998,3
294,2

1361,9
1412,7

739,7
1743,8

1358,1
1395,8

737,2
1732,4

1348,3
1395,7

713,3
1253,3

6487,4

9343,6

6487,4

9343,6

6511,4

9556,4

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
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У 2006–2015 рр. спостерігалась тенденція значного скорочення попиту на вугілля. У зв’язку з цим
загальний обсяг залишків вугілля в Україні зріс у 2,7
раза, або з 1008,1 до 2757,9 тис. т, обсяг залишків
вугілля, які готові до відвантаження, – в 7,5 раза, або
з 698,2 до 5213,4 тис. т.
За цей період обсяг залишків на складах державних вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, та обсяг
залишків, готових до відвантаження, збільшилися в
2,2 раза (табл. 4).
Таблиця 4
Динаміка обсягу залишків вугілля на складах
вугледобувних та вуглепереробних підприємств
України
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Обсяг залишків
вугілля на складах, тис. т
904,2
1188,8
2315,8
1979,4
2640,0
2411,7
2114,8
1938,8
1968,1
1997,8

(σ) до середньої арифметичної величини показника
(xср) (табл. 5). Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більша мінливість ознаки. Якщо коефіцієнт варіації менше 33%, то така сукупність вважається однорідною.
Таблиця 5
Показники варіації обсягів готової, товарної
та реалізованої вугільної продукції, залишків
вугілля на прикладі ДП «Селидіввугілля»
Показники

Розрахункові показники
xср, тис. т σ, тис. т
V, %
вугільної 1273,8
347,4
27,3

Обсяг готової
продукції
Обсяг товарної вугільної
продукції
Обсяг реалізованої вугільної продукції
Обсяг залишків вугілля на
складах

Обсяг залишків вугілля,
які готові до відвантаження, тис. т
698,2
682,3
1236,4
1086,2
1638,1
1653,4
1335,6
1398,0
1463,3
1531,6

1258,2

349,0

27,7

1137,4

226,6

19,9

42,3

26,5

62,6

Авторські розрахунки.

За розрахунками, коефіцієнт варіації обсягу залишків вугілля становить 62,6%, що майже в 3 раза
перевищує значення коефіцієнта варіації обсягу реалізованої вугільної продукції (19,9%) і в 2,3 раза більше значення коефіцієнтів варіації обсягів готової
(27,3%) та товарної вугільної продукції (27,7%). Це
означає: фактичні дані обсягів готової вугільної продукції, товарної та реалізованої вугільної продукції
є однорідними сукупностями, оскільки значення коефіцієнтів варіації цих показників менше 33%.
Фактичні дані залишків вугілля на складах ДП
«Селидіввугілля» є неоднорідною сукупністю, оскільки значення коефіцієнта значно перевищує нормативне значення 33%.
Характерною ознакою цього показника є великий рівень мінливості та суттєві коливання, тобто
спостерігається тенденція постійних змін кон’юнктури ринку вугілля. Відчутне збільшення та коливання обсягів залишків вугілля свідчать про катастрофічний стан галузі у 2006–2015 рр. у сфері реалізації вугільної продукції
За обсягами товарної вугільної продукції ДП
«Селидіввугілля» та залишків вугілля, готових до
відвантаження, за коефіцієнтом кореляції рангу
Спірмена визначається тіснота (сила) і напрям кореляційного зв’язку між двома змінними (табл. 6).

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Обсяг залишків вугілля, готового до відвантаження, суттєво зріс на державних вугледобувних
підприємствах: на ДП «Красноармійськвугілля» – в
31,8 раза, на ДП «Селидіввугілля» – в 9,5 раза.
Отже, аналіз показав, що у 2006–2015 рр. на
державних вугледобувних підприємствах в Україні
спостерігалась тенденція спаду обсягів видобутку
вугілля, товарної та реалізованої вугільної продукції, і, навпаки, значного збільшення обсягів залишків вугілля на складах підприємств.
На основі фактичних даних обсягів готової вугільної продукції, товарної та реалізованої вугільної
продукції, залишків вугілля ДП «Селидіввугілля»
розраховано коефіцієнт варіації цих показників (V)
як відношення середньоквадратичного відхилення

Таблиця 6
Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції
Обсяг товарної вугільної продукції X,
тис. т
1395,8
1111,3
897,7
771,6
792,5
1162,1
1369,8
1655,4
1693,5
1732,4

Обсяг залишків вугілля, які
готові до відвантаження
Y, тис т
4,2
9,0
27,2
27,3
99,4
49,6
64,4
54,9
46,7
39,8

x
7
4
3
1
2
5
6
8
9
10

До розрахунку коефіцієнта рангової кореляції
ранги
різниця рангів
квадрат
d=x–y
різниці рангів d 2
y
1
6
36
2
2
4
3
0
0
4
–3
9
10
–8
64
7
–2
4
9
–3
9
8
0
0
6
3
9
5
5
24

Авторські розрахунки.
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Таблиця 7
Собівартість і ціна 1 тонни товарної вугільної
продукції

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена є непараметричною мірою статистичної залежності між
двома змінними. За ним оцінюється, наскільки задовільним може бути відношення між двома змінними
за допомогою монотонної функції. Цей коефіцієнт
розраховується за формулою:
6 d 2
,
r =1−
N ( N 2 − 1)
де d2 – сума квадратів різниці рангів;
N – кількість спостережень.
З використанням даних табл. 6 і за формулою
маємо r=0. Отже, між обсягами товарної вугільної
продукції та залишків вугілля, готових до відвантаження, відсутній лінійний зв'язок.
Обсяг товарної вугільної продукції в оптових
цінах державних підприємств, які підпорядковані
Міністерству енергетики та вугільної промисловості
України, зріс за 2006–2011 рр. на 101,8%, а з 2012 р.
почав скорочуватися. У 2015 р. цей показник знизився на 48,3% порівняно з 2011 р. Аналогічна ситуація спостерігалася й з обсягом реалізованої вугільної продукції в оптових цінах: за 2006–2011 рр. значення даного показника збільшилося на 97%, а за
2011–2015 рр. зменшилося на 47,3%.
Організація збуту продукції справляє певний
вплив на кінцеві показники господарської діяльності підприємств – собівартість, ціну продукції, а відтак на рентабельність підприємств. У 2006–2015 рр.
спостерігалось зростання збитковості вуглевидобутку в державному секторі галузі в Україні. В
2006 р. цей показник складав 27,1%, в 2011 р. – 36,4,
а в 2015 р. – 71,6% (табл. 7).

Роки

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Собівартість Ціна 1 т товарної Збитковість (–)
1 т товарної вугівугільної
вуглевидобутку,
льної пропродукції, грн
%
дукції, грн
337,16
245,77
–27,1
442,76
296,01
–33,1
609,34
453,89
–25,5
728,14
441,93
–39,3
850,78
550,90
–35,2
989,39
629,74
–36,4
1217,35
550,55
–54,8
1352,88
491,91
–63,6
1592,70
511,90
–67,9
1875,10
532,70
–71,6

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У цілому по Україні збитковість вуглевидобутку становила в 2015 р. 61% (у 2006 р. – 24,3%, у
2013 р. – 53,2%, у 2014 р. – 57,3%). У 2015 р. собівартість 1 т товарної вугільної продукції по Україні
перевищувала ціну 1 т товарної вугільної продукції
в 2,6 раза (у 2006 р. і в 2011 р. – в 1,3 раза).
Як показує аналіз, у 2006–2015 рр. спостерігається тенденція зростання збитковості вуглевидобутку на вугледобувних підприємствах України: на
ДП «Красноармійськвугілля» цей показник збільшився на 37%, ДП «ВК «Краснолиманська» – на
10,7%, ДП «Селидіввугілля» – на 46,2%. За цей період на ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» ситуація погіршилася: якщо в 2006 р. рентабельність становила 27,8%, то в 2015 р. збитковість вуглевидобутку складала 1,4% (табл. 8).
Таблиця 8

Динаміка собівартості та ціни 1 тонни товарної вугільної
продукції в розрізі вугледобувних підприємств
Вугледобувні
підприємства
ДП «Красноармійськвугілля»
ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»
ДП «Селидіввугілля»
ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

Собівартість 1 т товарної
вугільної продукції, грн
2006 р.
2015 р.
385,09
2002,72

Ціна 1 т товарної вугільної
продукції, грн
2006 р.
2015 р.
274,17
685,91

Збитковість (–) вуглевидобутку, %
2006 р.
2015 р.
–28,8
–65,8

315,37
324,23

704,15
1119,37

306,34
280,17

608,36
450,22

–2,9
–13,6

–13,6
–59,8

156,76

516,79

200,29

509,73

+27,8

–1,4

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За собівартістю та ціною 1 т товарної вугільної
продукції ДП «Селидіввугілля» за коефіцієнтом кореляції рангу Спірмена визначено тісноту (силу) і
напрям кореляційного зв’язку між цими показниками (табл. 9).
З використанням даних табл. 9 і за формулою
маємо r=0,7. Отже, між собівартістю та ціною 1 т товарної вугільної продукції наявна помірна тіснота
зв’язку (значення коефіцієнта кореляції Спірмена
знаходиться в межах 0,5≤r≤0,7). При цьому знак
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«+» означає, що між показниками існує прямий кореляційний зв'язок, тобто більшому значенню собівартості відповідає більше значення ціни 1 т товарної вугільної продукції. За 2006–2015 рр. повна собівартість у вугільній промисловості України зросла
на 119,7%, а обсяг витрат на організацію збутової діяльності зменшився на 27,5%. За повною собівартістю та витратами на збут за коефіцієнтом кореляції
рангу Спірмена визначено тісноту (силу) і напрям
кореляційного зв’язку між цими показниками
(табл. 10).
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Таблиця 9
Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції
До розрахунку коефіцієнта рангової кореляції

Собівартість
1 т товарної вугільної
продукції X, грн

Ціна 1 т товарної вугільної
продукції Y, грн

324,23
445,73
721,27
911,32
1058,48
1014,77
991,26
973,69
1043,99
1119,37

280,17
328,95
412,33
477,17
542,17
671,75
484,92
438,39
444,26
450,22

ранги
x
1
2
3
4
9
7
6
5
8
10

y
1
2
3
7
9
10
8
4
5
6

різниця рангів
d=x–y

квадрат
різниці рангів d 2

0
0
0
–3
0
–3
–2
1
3
4

0
0
0
9
0
9
4
1
9
16

Авторські розрахунки.

Таблиця 10
Дані для розрахунку коефіцієнта рангової кореляції
До розрахунку коефіцієнта рангової кореляції
Повна собівартість
X, млн грн
12919,0
15144,30
18726,11
20335,14
23188,47
27546,43
22807,56
25043,46
26663,80
28388,90

Витрати на збут Y,
млн грн
212,82
190,81
297,43
279,12
336,11
454,56
165,44
191,77
172,10
154,40

ранги
x
1
2
3
4
6
9
5
7
8
10

y
6
4
8
7
9
10
2
5
3
1

різниця рангів
d=x–y

квадрат
різниці рангів d 2

–5
–2
–5
–3
–3
–1
3
2
5
9

25
4
25
9
9
1
9
4
25
81

Авторські розрахунки.

З використанням даних табл. 10 і за формулою
маємо r=–0,2. Отже, між повною собівартістю та витратами на збут наявна низька тіснота зв’язку (значення коефіцієнта кореляції Спірмена знаходиться в
межах 0,2≤r≤0,5). При цьому знак «–» означає, що
між показниками існує зворотній кореляційний зв'язок, тобто більшому значенню собівартості відповідає менше значення витрат на організацію збутової діяльності.
Однак ці показники та їх динаміка залежать від
багатьох інших чинників і значно різняться по підприємствах. Тому вони не можуть безпосередньо
слугувати для оцінки ефективності збутової діяльності.
Не можуть використовуватися для цієї мети і
показники витрат на збутову діяльність (табл. 11),
які значною мірою залежать від об’єктивних виробничо-технологічних чинників (обсягів виробництва,
відстані від шахти до збагачувальної фабрики, вартості послуг вантажно-транспортних управлінь та
залізниці, ставок страхування продукції, вартості
транспортно-експедиційних послуг тощо), а також
від особливостей обліку витрат.
Аналіз показує, що витрати на організацію збутової діяльності вугледобувних підприємств по Україні зросли за 2006–2011 р. на 113,6%, а з 2012 р. по-

чали зменшуватися. Так, у 2015 р. витрати на збут
знизилися на 66% порівняно з 2011 р. Частка витрат
на збутову діяльність у повній собівартості товарної
вугільної продукції скоротилася за 2006–2015 рр. на
1,1% – з 1,65 до 0,54%.
Таблиця 11
Показники витрат на збутову діяльність
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Частка витрат
на збут у собівартості товарної продукції, %
1,65
1,26
1,59
1,37
1,45
1,65
0,73
0,77
0,65
0,54

Питомі витрати на збут
1 т товарної
продукції,
грн
5,10
5,00
8,99
9,03
11,43
14,44
6,98
8,03
7,70
7,39

Питомі
витрати
на збут 1 т реалізованої
продукції, грн
3,82
3,70
5,81
5,77
7,42
9,06
3,25
4,81
4,53
4,27

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Витрати на збут 1 т товарної вугільної продукції
збільшилися за 2006–2011 рр. на 183,1%, а у 2015 р.
зменшилися на 48,8% порівняно з 2011 р. Витрати на
20
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вугледобувних підприємствах спостерігається значне збільшення обсягу витрат на збут на 1 т товарної
вугільної продукції. Тоді як на приватних шахтах
значення цього показника скорочувалося (табл. 12).

збут 1 т реалізованої вугільної продукції, відповідно,
зросли на 137,2% та скоротилися на 52,9%.
Як показує аналіз, обсяг витрат на організацію
збутової діяльності залежить від форми власності
вугледобувного підприємства. Так, на державних

Таблиця 12
Динаміка обсягу витрат на збутову діяльність на 1 т товарної вугільної продукції
у розрізі вугледобувних підприємств
Вугледобувні
підприємства
ДП «Красноармійськвугілля»
ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»
ДП «Селидіввугілля»
ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

Питомі витрати на збут на 1 т
товарної вугільної продукції, грн
2006 р.
2015 р.
2,73
23,80
0,25
74,38
0,66
3,15
5,35
0,04

Частка витрат на збут у собівартості
товарної вугільної продукції, %
2006 р.
2015 р.
0,71
1,19
0,08
10,56
0,20
0,28
3,41
0,01

Складено за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

640 с. 3. Неруш Ю. М. Логистика / Ю. М. Неруш. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 390 с. 4. Тищенко
А. Н. Экономическая результативность деятельности предприятия: монография / А. Н. Тищенко, Н. А.
Кизим, Я. В. Догайдайло. – Харьков: ИНЖЭК,
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аналіз: монографія / В. Г. Андрійчук. – 2-ге вид. – К.:
Київський нац. економічний ун-т, 2006. – 292 с.
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теорія і практика: монографія / А. Е. Воронкова. –
Харків: Вид-во «ІНЖЕК», 2008. – 520 с. 7. Турило
А. М. Оцінка результативності ефективності продуктивності і збитковості підприємства: монографія /
А. М. Турило, А. А. Турило. – Кривий Ріг: ЕтюдСервіс, 2010. – 196 с. 8. Білошкурський М. В. Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами:
монографія / М. В. Білошкурський. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 180 с. 9. Бєлоусова О. С.
Оцінювання ефективності збутової діяльності в рамках маркетингової політики розподілу промислового підприємства / О. С. Бєлоусова, О. Л. Клименко, К. В. Лєщина // Держава та регіони. – Сер. Економіка та підприємництво. – 2011. – Вип. 4. – С. 78–
81. 10. Кривов’язюк І. В. Комплексна економічна
діагностика підприємства: монографія / І. В. Кривов’язюк, Т. В. Божидарнік. – Луцьк: РВВ Луцького
нац. технічного ун-ту, 2012. – 226 с. 11. Говорушко
Т. А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу: монографія / Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. – К.: Логос, 2013. – 204 с. 12. Отенко В. І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства / В. І. Отенко // Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – С. 232–237. 13. Спільник
І. В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства / І. В.
Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз: зб.
наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний
центр Тернопільського нац. економічного ун-ту
«Економічна думка», 2014. – Т. 17. – Вип. № 2. –
С. 106–120. 14. Важинський Ф. А. Оцінка ефектив-

При цьому частка витрат на збут у собівартості
1 т товарної вугільної продукції на державних вугледобувних підприємствах зросла за 2006–2015 рр.:
на ДП «Красноармійськвугілля» – на 0,48%, ДП
«Селидіввугілля» – на 0,08%, на ДП «ВК «Краснолиманська» – на 10,48%. На ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», навпаки цей показник зменшився на 3,4%.
Висновки. Дослідження свідчать, що певною
мірою ефективність збутової діяльності характеризується динамікою питомих витрат на цю діяльність. Можна відзначити зменшення частки витрат
на збут у собівартості на вугледобувних підприємствах приватної форми власності та суттєвого зростання на державних вугледобувних підприємствах.
На вугледобувних підприємствах (ДП «Красноармійськвугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Селидіввугілля») спостерігалося
скорочення питомих витрат на збут у розрахунку на
1 т товарної та реалізованої продукції.
Однак слід мати на увазі, що зміна витрат на
збут може бути наслідком змін не в організації
збуту, а в технології або організації виробництва.
Наприклад, значне зменшення питомих витрат на
збут 1 т товарної та реалізованої вугільної продукції
в ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» зумовлено
передусім введенням в дію власної збагачувальної
фабрики.
Визначення методів адекватної оцінки ефективності системи збуту та формування методичних
підходів до прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств України потребує додаткових наукових досліджень.
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ності управління системою збуту машинобудівних
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Трушкина Н. В. Оценка эффективности сбытовой деятельности угледобывающих предприятий
Выполнен анализ динамики показателей сбытовой деятельности угледобывающих предприятий
Украины: объем добычи угля; объемы готовой, товарной и реализованной угольной продукции;
остатки угля на складах угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий; себестоимость и
цена 1 тонны товарной угольной продукции; убыточность угледобычи; объем затрат на организацию
сбытовой деятельности. Рассчитаны коэффициенты
вариации объемов готовой, товарной и реализованной угольной продукции, остатков угля ГП «Селидовуголь». На основе использования коэффициента
корреляции ранга Спирмена определены теснота и
направление корреляционной связи между двумя
показателями: объемами товарной продукции ГП
«Селидовуголь» и остатков угля, готовых к отгрузке; себестоимостью и ценой 1 тонны товарной
угольной продукции; полной себестоимостью и затратами на организацию сбытовой деятельности.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, сбытовая деятельность, оценка, динамика, показатели, эффективность.

Трушкіна Н. В. Оцінка ефективності збутової діяльності вугледобувних підприємств
Виконано аналіз динаміки показників збутової
діяльності вугледобувних підприємств України: обсяг видобутку вугілля; обсяги готової, товарної та
реалізованої вугільної продукції; залишки вугілля
на складах вугледобувних і вуглепереробних підприємств; собівартість і ціна 1 тонни товарної вугільної продукції; збитковість вуглевидобутку; обсяг
витрат на організацію збутової діяльності. Розраховано коефіцієнти варіації обсягів готової, товарної
та реалізованої вугільної продукції, залишків вугілля ДП «Селидіввугілля». На основі використання
коефіцієнту кореляції рангу Спірмена визначено
тісноту і напрям кореляційного зв’язку між двома
показниками: обсягами товарної вугільної продукції
ДП «Селидіввугілля» та залишків вугілля, готових
до відвантаження; собівартістю та ціною 1 тонни товарної вугільної продукції; повною собівартістю та
витратами на організацію збутової діяльності.
Ключові слова: вугледобувне підприємство,
збутова діяльність, оцінка, динаміка, показники,
ефективність.

Trushkina N. Evaluating the effectiveness of
marketing activities of coal mines
The analysis of the dynamics of marketing performance of coal mining enterprises of Ukraine is made:
coal production; volumes of finished, salable coal production and sales; coal remains of warehouses coal enterprises; production costs and the price of 1 ton of marketable coal products; unprofitability of coal; the
amount of costs for the organization of sales activity.
The coefficients of variation of volumes of finished, salable coal production, sales the State Enterprise
«Selidovugol» and coal remains of warehouses are calculated. On the basis of the use of Spearman's rank correlation coefficient the tightness and direction of correlation between the two indices are defined: salable products the State Enterprise «Selidovugol» and coal residue, ready for shipment; production costs and the price
of marketable coal products; the total cost and the cost
of the organization of marketing activities.
Keywords: coal mining enterprise, marketing, assessment, dynamics, performance, efficiency.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР
ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
субъекты и стороны не стремятся разобраться в истинных причинах системного кризиса и последствиях его разрастания с целью решительного противодействия его развертыванию. И такое происходит при том, что регулярно появляется бесчисленное множество аналитических выкладок, прогнозов,
концепций и теорий, нередко представляющих собой весьма разномастные точки зрения, исходящие
в том числе и от субъектов геополитического противостояния. Все это напоминает ситуацию со строительством Вавилонской башни людьми, говорящими на разных языках. В данном случае, на разных
языках политического, экономического, социального и культурного общения. Очевидно, как справедливо утверждают специалисты, что человеческое
общество еще не доросло до взаимного понимания
друг друга в необходимости решения наиболее острых проблем в режиме консенсуса. И одной из причин этого является, на наш взгляд, несовершенство
теоретических концепций в сфере социальных отношений, в том числе и экономических.
Хотя история экономических учений гласит,
что многие положения экономической теории почерпнуты из области естественных наук, в первую
очередь физики, тем не менее и их проникновение в
теоретическую экономику также до сих пор не привело к удовлетворительному объяснению сущности
социально-экономических явлений, позволяющему
обеспечить выработку достаточно эффективных
предложений по их регулированию в обществе и мировом сообществе. И это несмотря на то, что естественные науки вполне приемлемо могут объяснить
причины возникновения не только земного мироздания, но и космического, прогнозировать их развитие, в том числе и жизни на Земле, которая органически включает в себя те же социально-экономические отношения. Но, как и общественные науки,
свое влияние на их развитие и совершенствование в
достаточной мере оказать не могут. В чем же причина такого положения дел в социальной сфере человеческого общежития, на качественное состояние

В настоящее время вся планетарная система человеческого общежития все более и более входит в
глубокий системный кризис, чреватый последующей глобальной катастрофой с самыми непредсказуемыми последствиями. Основные причины его заключаются не в каких-либо внешних по отношению
к человеческому обществу обстоятельствах, в части
которых на первый план обычно выдвигают проблемы перенаселенности планеты, недостаточности
производственных ресурсов, угрозы природных и
техногенных катастроф и др. Напротив, на наш
взгляд, они лежат в самом планетарном социуме, в
конфликтно формируемых социальных, социальноэкономических отношениях между людьми, их различными группами и сообществами. Негативные
проявления таких отношений уже давно выплескиваются за рамки религиозных конфессий, национально-государственных образований, региональных союзов стран.
Причины формирования этих негативов и
направления их обострения очевидны. В первую
очередь они кроются в сфере распределения доходов и благ как внутри стран, так и между ними в рамках всего мирового сообщества. В настоящее время
мировые производительные силы на основе эффективного использования природных ресурсов практически полностью и без всякого кризисного ажиотажа могут в соответствии с физиологическими нормами обеспечить полное удовлетворение материальных и духовных потребностей всех членов планетарного сообщества. Однако эта задача, начиная с
относительно простого вопроса продовольственного обеспечения населения, до сих пор в необходимой мере не решена. Не только не решена, но и благодаря настойчивым действиям определенных так
называемых геополитических игроков и не думает
решаться. Все это происходит на фоне не менее
настойчивых попыток прогрессивных сил планеты
противодействовать кризисному ходу событий.
При этом создается впечатление, что вовлеченные в анализ и регулирование кризисных явлений
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которой до сих пор слабое влияние оказывают веяния естественных наук с их современными высочайшими достижениями в своих областях, а также сами
общественные науки?
Хотелось бы ответить на этот вопрос с точки
зрения взаимопроникновения естественных и общественных наук. Может быть, такой подход хоть в какой-то мере затронет мысли и действия людей, в
первую очередь тех, которые наделены соответствующей властью в решении глобальных и локальных
кризисных проблем в обществе.

учесть, что открытость системы означает обращенность ее к поступлению энергии не только извне, из
внешней среды, но и изнутри, из внутренней среды,
например, в планетарных системах в результате термоядерной реакции внутри планеты.
В контексте наших рассуждений важно заметить, что одним из последствий проявления и возрастания негэнтропии в рамках земного мироздания
явилось появление биологической жизни. Главным
побуждающим фактором возникновения жизни на
Земле и эволюционных процессов ее развития явилась энергия – энергия термоядерной реакции самой
планеты и поступающая извне солнечная энергия.
Первый вид энергии соответственно превращался в
теплоту и обеспечивал производство физических
процессов по упорядочению поверхности планеты и
подготовке ее к возникновению жизни. Второй –
возрождение так называемой «органики»3. Энергия
Солнца, поступаемая на Землю, в соответствии с
первым началом термодинамики преобразовывалась в ее внутреннюю энергию через процессы
нагревания, фотосинтеза и т.п., а также производила
соответствующую работу по активизации, например, вулканической деятельности, по формированию атмосферы и т.п., а также того «первичного бульона», в котором стали возникать органические соединения.
Воздействие указанных видов энергии на составные элементы материи Земли, с одной стороны,
не всегда было стабильным, равномерным и устойчивым, заставляя их в соответствии с принципом Ле
Шателье-Брауна4 вырабатывать обратную реакцию
на него, направленную на стабилизацию собственного существования как в виде косной материи, так
и живой. С другой стороны, процессы поглощения и
преобразования энергии проходили много лет под
неусыпным воздействием одного из главных критериев эволюции систем, сформулированного
Н.Н. Моисеевым, – принципа минимума диссипации энергии5, что заставляло выживать и активизироваться тем системам, которые лучше всего соответствовали этому принципу.
Поскольку систем, питающихся энергией, в
рамках земного мироздания параллельно зарожда-

1. Возникновение жизни и законы
ее естественного развития
О причинности возникновения и эволюции
жизни на Земле. Исходя из поставленной задачи,
изучение проблем эволюции в экономике и обществе требует их широкого рассмотрения в контексте
развертывания эволюционных процессов не только
во времени, но и в контексте их формирования в
других системах. И, самое главное, с точки зрения
ответа на вопрос, а что же определяет их тенденции,
кто, как бы, руководит ими? Не существует ли в человеческом обществе, как и в естественной природе,
такого автоматического регулятора течения экономических и иных процессов, который был бы заключен в самом механизме их циклического эволюционного развития? Его назначение состояло бы в
обеспечении своевременной адаптации социальноэкономических систем к изменениям внешней и
внутренней среды. Попытаемся ответить на эти вопросы, в том числе и с точки зрения естественных
наук.
С учетом известного положения (второго
начала) термодинамики о том, что «в замкнутой системе энтропия может только возрастать»1, а «возрастание энтропии замкнутой системы есть стремление системы к наиболее вероятному состоянию»2,
можно сделать обратное предположение, что в открытой системе при поступлении энергии извне будут созданы необходимые условия возрастания
негэнтропии. И стремление к этому процессу явится
наиболее вероятным ее состоянием. Здесь надо

1

Дубнищева Т.Я. Концепция современного естествознания: учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – М.: ИКЦ
«Маркетинг»; Новосибирск: «Изд-во ЮКЭА», 2001. – С. 207.
2
Там же. – С. 425.
3
См.: Там же. – С. 595–596.
4
Суть принципа Ле Шателье-Брауна состоит в том, что при усилении внешнего или внутреннего воздействия на систему, находящуюся в устойчивом динамическом равновесии, в ней возникают процессы, направленные на компенсацию данного воздействия.
5
«… Особую роль в мировом эволюционном процессе играет принцип минимума диссипации энергии. Сформулирую его следующим образом: если допустимо не единственное состояние системы (процесса), а целая совокупность состояний, согласных с законами сохранения и связями, наложенными на систему (процесс), то реализуется то ее состояние, которому отвечает минимальное рассеяние энергии, или, что то же самое, минимальный
рост энтропии» (Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития/ Н.Н. Моисеев. – М.: Наука, 1987. – С. 27).
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Такое стремление не всегда реализуется сразу и
одномоментно. В зависимости от величины воздействия обратная реакция может растянуться на несколько эволюционных циклов развития системы,
происходящих в виде развернутых во времени воспроизводственных процессов. Ну, а поскольку любая экономическая система никогда не может быть
свободна от внешних или внутренних воздействий,
то такой процесс адаптации к ним является постоянным закономерным явлением для нее, как эволюционирующей системы.
Таким образом, под воздействием внешних
и/или внутренних факторов эволюционирующая
система адаптируется к ним, причем не одномоментно, а проходя через циклические процедуры
эволюционных приспособительных реакций. Система, проходя цикл своего развития, в той или иной
мере видоизменяется, приспосабливаясь к величине
и характеру воздействия, например, изменением
технологии производства товара, внедрением новой
техники или организации труда и т.п. Качество видоизменения отражается в товарах и через них проходит проверку своей жизненности через принцип
рыночного отбора, который либо «одобряет» его,
либо забраковывает, не имея возможности обеспечить надежным потребительским спросом. Если видоизменение прошло рыночный отбор, то наследственно закрепляется в технико-технологическом и
организационном процессе производства в следующих воспроизводственных циклах.
Входя в другой цикл, система учитывает величину и характер предыдущей адаптации с тем,
чтобы установить параметры следующей приспособительной реакции. Реализуя новые параметры, входит в следующий цикл и т.д. Все это будет продолжаться до тех пор, пока система вновь не выйдет на
стационарную траекторию, которая будет наилучшим образом удовлетворять требованию критерия –
минимума диссипации энергии. При этом новый
«стационар» не обязан совпадать с прежней стационарной траекторией. Главное для системы при движении ее по стационару – выдерживать критерий
минимума диссипации энергии.
Система движется по стационару до тех пор,
пока вновь не начнет испытывать существенные перегрузки со стороны внешней и/или внутренней
среды. В этом случае система вновь включает свой
адаптационный механизм, который в соответствии с
принципом Ле Шателье-Брауна регулирует амплитуду прохождения фаз эволюционного цикла изменчивости, отбора, наследственности и т.д.
Об особенностях механизма эволюции в экономических и общественно-политических системах. Механизм адаптации и развертывания эволюции систем описанного типа характерен, по всей вероятности, для всех организованных систем, как

лось и существовало множество, то их сосуществование требовало определенных правил совместного
сожития. И они возникли в виде принципов эволюции, выражавшихся в изменчивости, отборе и
наследственности эволюционных признаков. Эти
правила ускорили эволюцию сначала косных систем, их преобразование в живые системы, а затем и
эволюцию их самих, доведя эволюционные процессы вплоть до возникновения в них интеллекта,
вылившегося впоследствии в совокупности живых
организмов в единый общественный интеллект.
В период существования лишь косной материи
ее развитие обеспечивали, по существу, только
принципы Ле Шателье-Брауна и минимума диссипации энергии. С зарождением жизни эти принципы
пополнились и активизировались правилами эволюции, которые естественным образом ускорили процессы развития материи, обеспечивая развивающимся системам успешное выживание через их
оснащение более лучшими механизмами освоения и
экономии (минимизации диссипации) энергии. Благодаря этому они одновременно усложнялись,
росли, увеличивалось их разнообразие и многообразие, что являлось следствием поглощения энергии,
как необходимого условия упорядочения материи.
Одновременно эти процессы приводили к повышению устойчивости и организованности систем,
укреплению жизни на Земле.
О тяготении эволюции систем к стационарной траектории развития. Исходя из указанных
положений современного естествознания, можно
предположить, что экономическая система, как и
любая другая в рамках их всевозможного разнообразия, эволюционно развивается, проходя через
свои внутренние циклические фазы эволюционного
развития – изменчивости, отбора и наследственности. Эти фазы имеют определенные амплитуды колебаний и в их рамках так или иначе обеспечивается
адаптация системы к внешним воздействиям и внутренним расстройствам, выводящим ее из устойчивого положения. При этом нетрудно предположить,
что эволюционирующая система, подчиняющаяся
принципу Ле Шателье-Брауна, тяготеет к какойлибо устойчивой, стационарной траектории, поскольку именно в этом состоянии она способна
обеспечить достижение своих целей кратчайшим
путем. Это обеспечивается тем, что при взаимодействии с силами, так или иначе выводящими систему
из устойчивого состояния, возникают чисто колебательные процессы балансирования в форме противодействия им для обеспечения возврата системы в
устойчивое, стабильное состояние, что в динамике
выливается в стремление системы вернуться обратно на стационарную траекторию. В природе механизм, обеспечивающий стационарное состояние,
называется гомеостазом.
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биологических, так и экономических и других общественных систем. Например, для общественно-политических систем, систем государственного управления и регулирования и т.п. Их функционирование
также носит преимущественно циклический характер, связанный с какой-либо временной периодичностью, например, периодичностью избирательного
процесса, в котором можно выделить эволюционные аспекты подготовки выборов, как этапа реализации принципа изменчивости; проведения выборов – как этапа отбора. Затем промежуточная деятельность избранных руководящих структур представляет собой процесс закрепления полученной в
результате подготовки и проведения выборов
наследственности.
Если в результате этого деятельность руководящих структур будет эффективна, то наследственность закрепляется и в последующих воспроизводственных циклах эволюционного процесса, если неэффективна, то, как следствие, пройдет следующая
более или менее значительная ротация кадров в результате новых выборов и т.д. Соответственно при
прохождении нового цикла активизируется принцип изменчивости в избирательной системе, стремясь устранить некачественную наследственность.
В экономических и общественно-политических
системах критерий минимума диссипации энергии
приобретает разнообразные формы. Так, в технологическом аспекте в рамках общественного производства критерий минимума диссипации энергии
выступает в виде минимума затрат ресурсов на единицу производимого товара. Или, что то же самое, в
виде – максимума производства товара в расчете на
единицу используемых в производстве ресурсов и
т.п. Но вот в социальном аспекте этот критерий может сильно видоизменяться в зависимости от необходимости приспособления к разнообразным интересам субъективного свойства, которые зачастую
приобретают противоречивый характер в зависимости от выражения интересов того или иного конкретного субъекта.
Например, при социализме перед производственными предприятиями он выступал в виде планового задания выполнить государственный план
производства продукции, повышения производительности труда и т.п. В условиях рыночной экономики он уже принимает вид максимума прибыли
для лиц предпринимательской деятельности, рентных доходов для абсентеистов1. В том и другом типе
общественно-политического устройства для представителей наемного труда он приобретает вид максимума заработанных доходов в расчете на единицу
затраченного труда и т.д.
Таким образом, в качестве одного из главных
внутренних факторов эволюции в экономической и

общественно-политической системах вступает в
действие субъективный фактор, который, благодаря
обладанию интеллектом, как катализатором процессов, с которыми он соприкасается, имеет возможность оказывать активное влияние на характер и
темпы эволюции социально-экономических систем
в соответствии со своими субъективными интересами и критериями. Субъективный фактор в устремлении удовлетворить свои интересы, иногда претендует на то, чтобы обойти или преодолеть закономерные фазы эволюции, которые одновременно выступают и контролирующими элементами ее организации. Эти попытки, безусловно, ускоряют процесс
эволюции, если выступают синхронно с целевой
функцией системы естественного порядка – стремлением к минимуму диссипации энергии. Но, если
будут противоречить ей, то в соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна будут наталкиваться на
соответствующую противодействующую реакцию,
которая будет тем сильнее, чем более воздействие
субъективного фактора будет противоречить целевой функции.
Вполне можно допустить, что принцип Ле Шателье-Брауна может иметь и обратную реакцию на
излишне активное и экспансионистское развитие
живых, в частности, социально-экономических систем. И тогда последние сами могут испытывать противодействие окружающей среды, в частности, со
стороны природных экосистем, что на самом деле и
происходит в настоящее время на нашей планете,
судя по увеличению природных и техногенных катастроф, изменению климата, возникновениям эпидемиологического характера неизвестных болезней
и т.д.
Внешние и внутренние воздействия на систему,
в том числе и обратная реакция природных и других
окружающих систем, могут превысить ее адаптивные возможности. Тогда, может случиться ситуация
бифуркации системы, схода ее со стационарной траектории и даже разрушения.
Очевидно, что устойчивость системы к бифуркации пропорциональна ее размерам. Однако в природе возможно возникновение любой силы, которая
способна ее обеспечить. Отличие живых систем,
наделенных интеллектом, от косной материи и других форм жизни, не наделенных сознанием, состоит
в том, что первые способны обеспечить себе более
эффективные системы защиты от бифуркации любого уровня, начиная от отдельных социально-экономических систем национального или регионального масштаба и заканчивая защитными системами
планетарного уровня.
И здесь роль общественного интеллекта, обладающего огромным потенциалом решения любых

1

Абсентеизм экономический – получение доходов (прибыли) от собственности на средства производства
без непосредственного участия собственника в реальном секторе экономики в качестве личного фактора.
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вопросов эволюционного развития, в том числе и самосохранения человечества от бифуркационных потрясений, однозначно велика. Однако эволюционное развитие самого интеллекта еще не достигло такого уровня, чтобы он своим потенциалом, как автоматический механизм, подобный принципу Ле Шателье-Брауна, был бы постоянно развернут в сторону отражения бифуркации.
Напротив, огромный потенциал общественного
интеллекта очень часто выступает весьма противоречивым фактором эволюции. Он может быть
направлен как в сторону созидания, так и в сторону
разрушения социально-экономических систем и
траекторий их развития. Поэтому очевидно, что сам
интеллект планетарного масштаба должен эволюционировать в таком направлении, чтобы иметь внутренне присущее ему свойство предупреждать возможные бифуркации, преуменьшать и устранять их
предпосылки, которые могут нарушить стабильный
процесс эволюционного развития социально-экономических систем. Каким образом? Ответ на этот вопрос мы и попытаемся отыскать в рамках данного
материала, в то же время понимая, что он является
предметом более глубоких исследований и не
только в экономической теории.

дукт – знания – посредством фиксации их в виде информации, которая может представлять собой, содержать в себе достижения НТП. Далее, этот продукт интеллекта вновь поступает в обработку трудом и может воплотиться в какое-либо научно-техническое решение – статью, монографию, опытный
образец техники, технологии, организации производства. На следующем этапе эти продукты могут
воплотиться в промышленные, производственные
образцы, то есть реальные технологии, технику, организацию производства, обеспечивая конечный
этап технологического превращения продукта интеллекта – знания – в конечный продукт общественного производства – произведенный и готовый к реализации товар.
В этой технологической цепочке реализации
интеллекта через труд существует постоянная его
нацеленность, им довлеет конечная цель – реализовать критерий минимума диссипации энергии. В общественном производстве он выражается в постоянном сокращении затрат материи и энергии на единицу произведенной конечной продукции посредством упорядочения ее исходных компонентов.
Причем, энергетическая ценность произведенной
единицы конечного продукта в общем случае оказывается выше, чем его энергетическая ценность в
предыдущих исполнениях. То есть при каждом технико-технологическом, организационном совершенствовании общественного производства произведенный им продукт в расчете на единицу требует
затрат материи и энергии меньше при сохранении
или увеличении своего энергетического потенциала.
Нарушается ли при этом закон сохранения и превращения энергии (первое начало термодинамики)?
Очевидно, что нет. Просто в результате той же материи и энергии черпается у природы (внешней
среды) меньше в расчете на единицу искомого продукта.
Как было отмечено выше, в соответствии со
вторым началом термодинамики (законом рассеяния энергии) любое поступление энергии извне потенциально направлено на производство негэнтропии в системе. Одним из элементов производства
негэнтропии является и нацеленность системы к
экономичному использованию поступаемой энергии. Этот процесс контролируется принципом минимума диссипации энергии.
Природа этого явления – производства негэнтропии – представляет собой постоянно нарастающий каталитический процесс, когда в ходе эволюции систем постоянно возникают и используются
каталитического характера элементы эволюции. В
процессе зарождения жизни на Земле это выразилось в появлении вначале элементов, а потом и са-

2. Общественный интеллект – фактор
выживания человечества и самостоятельный
объект эволюции
О сущности и назначении общественного
интеллекта. «Отличие материи от энергии, которые
совместно управляют миром, – отмечает Т.Я. Дубнищева, – состоит в весе: материя – весома, энергия – невесома».1 С появлением биологической
жизни, живой материи возник и интеллект. Он присоединился к управлению миром в пределах своей
досягаемости, фактически превратив его из синергетической в кибернетическую систему. Отличие интеллекта от материи и энергии оказалось в том, что
он не только невесом и неизмерим, но и обладает
способностью биокатализатора в упорядочении систем, имея для этого практически безмерный потенциал роста.
Функционирование интеллекта заключается в
мышлении, то есть в производстве знаний. Однако
эти знания должны проявиться через труд, как целесообразную человеческую деятельность. При своем
рождении в виде первичного продукта – информации – знания представляют собой совокупность знаков на каком-либо материальном носителе. Если
они окажутся новыми, то будут представлять очередные достижения научной мысли, достижения
НТП. То есть интеллект вначале выдает свой про1

Дубнищева Т.Я. Концепция современного естествознания: учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – М.: ИКЦ
«Маркетинг»; Новосибирск: «Изд-во ЮКЭА», 2001. – С. 180.
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мой биологической жизни, основанной на бессознательном ускорении процессов упорядочения. Затем
возникла сознательная жизнь с появлением человека и общественного интеллекта, который уже
представлял собой весьма интенсивно и эффективно
работающий биокатализатор макроэкономического
общественного характера, нацеленный на ускорение
процессов упорядочения в экономике и обществе.
Получается, что интеллект, разум был создан
для того, чтобы продвинуть предел упорядоченности материи с ее косной структурой и рефлекторно
настроенным органическим миром. Без интеллектуальной насыщенности весь цикл развития материи в
сторону упорядоченности мог прерываться и прерывался с периодической регулярностью, зачастую
преждевременно с точки зрения развития какойлибо самоорганизации, причем катастрофически
(синергетически). Поэтому природа и изобрела разум с тем, чтобы он научился разрабатывать преграды неупорядоченным флуктуациям и не допускать масштабных катастроф. Например, научился
изготавливать лекарства, чтобы остановить повальные моры людей и других биологических популяций.
Вероятно, в упорядоченности природы и мироздания заключается жизнь, в их неупорядоченности – смерть независимо от масштабов вселенной и
космоса. Движение в сторону упорядоченности –
это развитие, а в сторону неупорядоченности, дезорганизации – это деградация и смерть. В этом, видимо, и заключается смысл жизни не только людей,
как ноосферного планетарного сообщества, но и
всей космической цивилизации.
Не является ли в таком случае интеллект самым, что ни на есть главным показателем смысла
жизни, смысла мироздания, заключающегося в том,
что его (интеллекта) рождение и развитие сопряжено с необходимостью появления эффективного
инструмента эволюции материи в направлении расширения негэнтропийных процессов и систем, как
ключевых элементов развития материи, подпитывающейся космической энергией?
Интеллект как фактор эволюции планетарного социума и его преобразования из синергетической в кибернетическую систему. В социальноэкономических системах общественный интеллект
непосредственно взаимодействует с эволюционными процессами, принимая активное участие в их
развитии, причем не всегда осознанно и не всегда в
направлении стабилизации, хотя суть его предназначения состоит именно в активизации процессов
эволюции. Причина этого состоит в том, что интеллект, оказавшись одним из продуктов эволюции, обладает свойством накапливать и вырабатывать знания, на основе которых становится тем самым эффективным фактором упорядочения систем, ускорителем процессов производства негэнтропии, актив-

ным катализатором процессов эволюции. В результате этого социально-экономические системы стремятся приобрести большую устойчивость, поскольку они, являясь производными от естественных природных систем, также как и они могут испытывать серьезные непредсказуемые воздействия,
способные даже иногда привести к катастрофическим разрушениям. И тогда весь созидательный
«труд» эволюционных сил природы по их созданию
может пропасть напрасно. Это касается не только
природных систем, но и социальных, которые также
являются продуктом эволюционного развития мироздания в течении миллионов и миллиардов лет.
Интеллект с помощью своего потенциала созидания
должен, по-видимому, преодолеть этот «казус» катастрофизма, обеспечивая сохранение эволюционных процессов и эволюционирующих систем.
Такое утверждение может быть справедливым
не только относительно человеческой цивилизации
и земной экосистемы, но и всего эволюционирующего космического пространства. Можно предположить, что интеллект, как природное явление, возник в качестве фактора противостояния хаосу, росту
энтропии, выступая непосредственным механизмом
и источником производства негэнтропии. Тем самым интеллект был призван стать и стал мощным
фактором эволюции тех систем, с которыми он
непосредственно соприкасается.
Природные системы в косной, а затем живой
среде без интеллектуального сопровождения обладали серьезными изъянами. Во-первых, эволюционные процессы носили чрезвычайно замедленный характер. Во-вторых, в состоянии такой замедленности они не могли выработать эффективную защитную реакцию от возмущений типа бифуркаций, которые приводили эволюционную систему к разрушению, что, в конечном счете, приводило к огромным потерям энергии, затраченной на создание эволюционных систем. Это – катастрофически противоречило критерию минимума диссипации энергии,
имея самые разрушительные последствия в целом
для эволюционных процессов, так или иначе
направленных в сторону выработки негэнтропии. То
есть эволюция упорядочивает системы, вырабатывая негэнтропию, но разрушительные воздействия
со стороны могут привести к гибели объектов негоэнтропии и перевода их обратно в объекты энтропии.
С возникновением интеллекта появился мощный, можно сказать, биокатализатор, ускоряющий
процессы образования негэнтропии. И если раньше
система до его появления эволюционировала автоматически в соответствии с принципами Ле Шателье-Брауна и минимума диссипации энергии, то есть
как синергетическая, то теперь она превращалась в
кибернетическую, которая кроме автоматических
регуляторов самоорганизации приобретала и управ28
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ляющую подсистему, направляющую процессы самоорганизации в сторону активизации и сознательного регулирования. Теперь, с одной стороны, процессы эволюции стали идти быстрее и они ускорялись по мере совершенствования общественного интеллекта. С другой стороны, общественный интеллект начинал вырабатывать меры противодействия
воздействиям катастрофического характера и
успешно их реализовывать, стремясь не доводить их
до бифуркации. В то же время и то, и другое не противоречит формуле самоорганизации самого интеллекта в соответствии с указанными принципами Ле
Шателье-Брауна и минимума диссипации энергии.
Критерий упорядочения систем. Теперь, далее проникая в суть проблемы, можно задаться вопросом: в чем же заключается основной критерий
организованных систем, в том числе и экономических, в их постоянном стремлении к своему упорядочению, самосовершенствованию, самоорганизации? Неужели, присоединяясь к креационистской
точке зрения, надо предполагать, что истоком,
направляющей силой такого стремления является
всеобъемлющее субъективное начало, которое зачастую отождествляется с божественным?
На наш взгляд, все обстоит гораздо проще.
Суть явления объясняется без всякого божественного вмешательства и состоит в нацеленности на результативность процессов упорядочения. Чем быстрее и качественнее с точки зрения соответствующих
частных критериев происходит упорядочение, тем
меньшее количество материи, энергии тратится на
«производство» продукта жизнедеятельности систем, их эволюционного развития. И это касается
систем любой природы тем, что обеспечивает реальную энерго-материальную экономию на производство одной и той же единицы продукции эволюционного развития. Ну, а поскольку эволюционные
процессы происходят циклически, то, как заметил
еще лауреат Нобелевской премии Манфред Эйген,
«те циклы, которые работают быстрее и эффективнее, чем остальные, и «побеждают» в конкурентной
борьбе»1.
Безусловно, те эволюционные циклы, которые
побеждают в конкурентной борьбе за счет экономии
ресурсов, те получают больший запас прочности и
резервов для дальнейшей конкурентной борьбы.
Для эволюционирующих систем это оказывается
сильнейшим подспорьем обеспечения дальнейшей
эволюции. А для тех из них, которые оказались в орбите неконкурентоспособных циклов, следствием

окажется замедление эволюции, а то и ее прекращение.
Интересным в данном случае является то, что
свойство энерго-материальной экономии как следствие упорядочения структур и ее элементов, как доказано специалистами, характерно не только для интеллектуальных систем, но и вообще для всех живых организмов и даже для косной и переходной
форм организации материи2. Отсюда можно предположить, что данное свойство или критерий энергоматериальной экономии в процессах эволюции является всеобщим свойством материи. Здесь вопрос, оставленный А.И.Опариным3 открытым в его
теории, о том, что остается неясным, «как от сложных органических веществ перейти к простым живым организмам»4, снимается, поскольку в рамках
многослойного циклического процесса развития за
счет принципа энерго-материальной экономии постоянно и целенаправленно на протяжении длительного периода вновь и вновь происходил отбор тех
циклов, которые приносили большую экономию ресурсов и, тем самым, обеспечивали достижение целей эволюции кратчайшим путем, в том числе с минимальными затратами времени. Периодически возникающие живые организмы наилучшим образом
решали этот вопрос, что и обеспечивало им благоприятные условия выживания и более ускоренного
развития по сравнению с конкурентными формами
организации материи.
Возникновение интеллекта, разума на планете
Земля оказалось следствием не какого-то божественного начала, а результатом эволюционных
процессов с отбором вариантов по критерию
наибольшей экономии ресурсов, которые обеспечивали минимизацию расхода ресурсов для обеспечения жизнедеятельности систем в каждом следующем витке (цикле) эволюционного развития. И этот
критерий, как доказывают современные естественные науки, оказался свойственен эволюционному
процессу не только в период развития живой природы, но и даже в предшествующий ему период
формирования косной материи.
Интересно также отметить, что парадигма
энерго-материальной экономии, как следствие процессов упорядочения систем и их структур, ни в
коей мере не противоречит ни одной из концепций
происхождения жизни на Земле – самопроизвольного зарождения, теории стационарного состояния,
панспермии или же биохимического возрождения.
В любом случае эволюция происходила циклически

1

Дубнищева Т.Я. Концепция современного естествознания: учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – М.: ИКЦ
«Маркетинг»; Новосибирск: «Изд-во ЮКЭА», 2001. – С. 603.
2
См.: Там же. – С. 595–610.
3
Опарин Александр Иванович (1894–1980) – советский биолог и биохимик, академик АН СССР. Выдвинул
в 1922 г. материалистическую теорию возникновения жизни на Земле из абиотических компонентов.
4
См.: Дубнищева Т.Я. Концепция современного естествознания: учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – М.:
ИКЦ «Маркетинг»; Новосибирск: «Изд-во ЮКЭА», 2001. – С. 598.
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гомеостаза.1 Однако процессы эволюции живого с
участием человека оказались далеко не исчерпанными. Они перешли на другой уровень – уровень
интеллектуального развития человека разумного,
когда он с помощью искусственно созданных инструментов – средств производства, в частности,
начал более интенсивно осваивать энергию природы. С наступлением эпохи преобладающего интеллектуального развития человека состоялся переход биосферы в состояние ноосферы.
В ноосферном состоянии посредством использования энергии окружающей среды человек не просто черпает негэнтропию, заключенную в ней, в целом способствуя увеличению энтропии Вселенной,
но и сам создает ее (негэнтропию) посредством упорядочения, организации и усложнения структур. В
результате этого систематически при переходе от
одного периода времени к другому на одну и ту же
величину исходной материи (сырья и энергии)
создается больше искомого продукта в виде все более упорядоченной материи, обладающей большим
энергетическим потенциалом. То есть на единицу
исходного вещества создается все больше искомого
продукта, обладающего тем же или еще большим
энергетическим потенциалом. Или же на единицу
искомого продукта расходуется все меньше исходного материала.
Соответственно биологическая эволюция была
дополнена и в определенной мере заменена интеллектуальной эволюцией, свойства и функции которой оказались в корне отличными от предыдущей ее
формы. Если биологическая эволюция обеспечивала
передачу информации о наследственности через
генный механизм, то интеллектуальная – посредством открытого ее формирования и передачи с помощью зрительных, звуковых, изобразительных и
других сигналов.
Такой способ передачи информации позволил
наладить совершенно другой механизм эволюции в
интеллектуальной среде, в первую очередь, в экономике. В результате этого циклические процессы эволюции в производственной сфере стали весьма динамичными, позволяющими постоянно экспериментировать людям в производстве товаров с тем,
чтобы добиться и высокой отдачи в удовлетворении
потребностей. Тем самым действующая функция изменчивости уже не ограничивалась возможностями
мутации генов, как это происходило в биологических организмах, а стала создавать множественные
комбинации во всем разнообразии пределов и возможностей человеческого интеллекта. И в рамках
этого же интеллектуального пространства стала реализовываться функция естественного отбора, причем не на основе критерия выживания, а на основе
критерия элементарного потребительского спроса.

в разрезе многослойных процессов реализации циклических кругооборотов, которые могли быть следствием любого способа происхождения жизни. Однако в каком угодно случае критерий энерго-материальной экономии дает конкурентное преимущество более совершенной цикличной форме развития
эволюции.
3. Метаморфозы эволюции человека
как носителе интеллекта
Двойственная эволюционная природа человека. Человек, как представитель биологического
вида на Земле, физиологически существует в режиме гомеостаза, заданного рамками генной конструкции. Однако его жизненное развитие и общественно-производственная деятельность ушли от такого режима существования и они далеки от какоголибо статического или динамического равновесия.
Действительно, трудно представить человека в виде
системы, покоящейся на стационарной траектории.
В этом случае он потеряет свою способность к выживанию в рыночных условиях существования, способность быть конкурентоспособным в среде себе
подобных. В процессе своей жизнедеятельности под
контролем своего внутреннего регулятора – интеллекта – он совершает множество движений внешне
хаотичного характера, которые никак нельзя представить в виде какого-либо стационара.
Получается, что человек оказывается сам собственным возбудителем своего схода со стационарной траектории, избегания какого-либо режима гомеостаза. И это его основное состояние – состояние
в виде процесса, подобного броуновскому движению. Тем не менее, оно находится под непрерывным
контролем внутреннего регулятора – интеллекта,
который работает как в режиме приемника информации, так и ее производителя, обеспечивая поведение самого человека в режиме постоянного встраивания во внешнюю среду и оптимального функционирования в ней. В то же время в определенные периоды своего существования человек, как и всякое
биологическое существо, не избегает и стационарной траектории, в случае соответствия ее его замыслам и устремлениям. Тогда он, безусловно, при
своем движении подчиняется вышеуказанным
принципам Ле Шателье-Брауна и минимума диссипации энергии, которые в человеческом обществе
приобретают свои образы и реализуются в своих
нормах и критериях поведения.
По оценкам специалистов человек, как биологический вид, исчерпал свой эволюционный потенциал и приблизился к эволюционно стабильному состоянию, приобретя устойчивость к дальнейшей
эволюции, то есть перешел в режим эволюционного
1

См.: Щербаков В.П. Эволюция как сопротивление энтропии [Электронный ресурс] // Aftershock: Интернетжурнал. – Режим доступа: http://aftershock.su/? q= node/297993/ (дата обращения: 13.04.2015).
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Соответственно и принцип изменчивости, и
принцип естественного отбора получили такую динамичность и разнообразие, что результаты их
функционирования также оказались далекими от какого-либо стационара, уподобившись хаотичному
броуновскому движению в системе общения людей – участников общественного производства – в
сфере обращения, которая получила в экономике
название «рынок».
Однако, несмотря на указанное ускорение процессов эволюции, отобранные на рынке потребительским спросом технологические, технические,
организационные изменения немедленно получали
использование в каждом следующем цикле общественного воспроизводства, как бы, наследственным образом закрепляясь в общественном производстве. Эти изменения получали распространение
и закреплялись вовсе не через механизмы изменения
генотипа, а посредством изобретенных человеком
средств формирования, передачи и хранения информации на материальных носителях, что обеспечивало происходящим эволюционным процессам в общественном производстве относительную открытость, доступность, возможность широкого и ускоренного использования для дальнейшего эволюционного развития производственных и общественных отношений.
Процессы изменчивости в общественном производстве всегда имели положительную ориентацию на усовершенствование технологических операций, технических средств и способов организации
производства, нацеленные на экономию исходных
ресурсов (факторов производства). Полученная экономия также запускалась в производство и возникал
избыточный материально-вещественный продукт,
который в результате реализации на рынке воплощался в свою стоимостную форму в виде прибавочного продукта (прибыли). Он, по существу, являлся
непосредственным продуктом нового, особого фактора эволюции – интеллекта.
Интересно то, что в процессе таким образом
происходящей эволюции ноосферного характера
постоянно видоизменялся и совершенствовался и
сам интеллект, как фактор эволюции, обрастая знаниями, как губка, и наращивая тем самым свой эволюционный потенциал. Таким образом, очередной
уровень эволюционного развития мироздания интеллектуального свойства получил возможность
резкого прорыва вперед. Интеллект оказался наиболее эффективным не просто пользователем существующей в природе негэнтропии, а ее создателем
непосредственно через конструирование сложных
упорядоченных и организованных систем, которые
оказались способными наращивать свой потенциал
по дальнейшему производству негэнтропии в проти1

востоянии с процессами нарастания энтропии, хаотичного состояния, бесконечного покоя и равновесия, не склонного к каким-либо изменениям, движению, развитию.
При этом эволюция интеллектуального свойства происходит не просто в виде положительных
мутаций, как в биологической природе, а в результате целенаправленного изменения интеллектом
производительных сил с целью наращивания производства товаров, иначе говоря, негэнтропии. Здесь в
критериальном отношении потенциал стохастики
оказался резко ослабленным, поскольку в общественном производстве сформировалась строгая
нацеленность на производство максимальной негэнтропии в полном соответствии с принципом минимума диссипации энергии.
Таким образом, в рамках биологического воспроизводства человек сохраняет свои генетические
основания. Что касается интеллектуального воспроизводства, то оно осуществляется на основе другого
носителя – интеллекта – и совершенно других принципов, таких как: восприятие, память, представление, мышление, воображение, воспроизведение и
т.п. с использованием всевозможных внешних носителей и преобразователей информации. Хотя сам человек смертен и существует сравнительно недолго,
но интеллект как состояние и способ существования
отраженной материи в единстве со своим носителем – человеком – претендует на потенциальную
бессмертность. Масштабы запоминания, обработки,
передачи информации, в том числе и наследственной, также значительно увеличиваются по сравнению с возможностями генома человека, достигая
практически бесконечности.
Получается, что если сознание – высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности в ходе своей общественно-исторической деятельности1, то интеллект можно определить как состояние, способ существования отраженной материи в единстве со
своим носителем и субъектом отражения – человеком с его постоянно совершенствующимися средствами отражения материи.
Высшая цель космического мироздания. Теперь вновь возникает вопрос изначального характера: а зачем мирозданию оказался необходим механизм наращивания негэнтропии? Отвечая, отметим,
что он, очевидно, является одним из элементов
борьбы за существование, но … вселенского масштаба. Несмотря на то, что Вселенная возникла в результате упорядочения, усложнения, лучшей организации материи, но ее природа направлена на дальнейшее повышение устойчивости, стабильности как
способ противостояния процессу непрерывного
роста энтропии в космическом пространстве. Ей ну-

См.: Философский словарь / под ред. И.Т.Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – С. 436.
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жен постоянный источник производства негэнтропии, как средство защиты, предохранения от стихии
роста энтропии.
Конечно, масштабы земного мироздания, казалось бы, не позволяют нам рассуждать о перспективах развития Вселенной, ее будущего, поскольку человечество представляет собой лишь пылинку в бескрайних просторах космического мироздания. Однако, всем известно, что всякое нечто зарождается
из своих микрооснований, превращаясь в то, что
есть в расцвете его эволюции со способностью приобретать всякого рода размеры и сложность. Поэтому сегодня рассуждать о перспективах развития
Вселенной и роли человека в этом процессе вовсе не
представляется преждевременным. В этом отношении нам весьма достойный пример демонстрируют
физики, астрофизики, астрономы и другие специалисты, чьи исследования связаны с космическим
пространством1.
О соответствии человеческого образа жизни
высшей цели мироздания. На основе указанного
предназначения человеческого интеллекта и его носителя – человечества – возникает весьма прозаичный вопрос: надо ли в соответствии с реальными
намерениями финансово-олигархической элиты
планетарного сообщества ограничивать и тем более
сокращать численность населения земного шара –
носителей и источника развития общественного интеллекта?
Категорически отрицательный ответ вытекает
сам собой из предыдущих наших рассуждений. Получается, что элита (вернее, псевдоэлита из-за присущих ей близорукости в отношении перспектив
развития человечества и эгоизма в обладании земными благами) вследствие свойственного ей эгоцентризма, насаждаемого в виде глобальной идеологии
земного существования человека, противостоит не
только прогрессивному развитию человечества, но и
в целом ноосферы и, самое главное, космического
мироздания.
Действительно, даже если исходить из простейших суждений о смысле человеческой жизни, то
следует следующая цепочка рассуждений. Для чего
человек существует? Для осуществления целесообразной деятельности. Какова цель этой деятельности? Постоянное совершенствование своего интеллекта, а вместе с ним и общественного интеллекта.
Каково предназначение общественного интеллекта?
Как выяснилось из наших вышеприведенных рассуждений для достижения высшей цели мироздания – обеспечения производства как можно большей

массы негэнтропии в ее разнообразных материально-вещественных и духовно-интеллектуальных
формах.
Не останавливаясь на подробностях результатов достижения промежуточных целей и задач, ответим на вопрос: насколько эффективно обеспечивается достижение указанной здесь конечной цели
целесообразной деятельности человека? Судя по положению социальной сферы в человеческом обществе и мировом сообществе, системному нарастанию многоаспектного общецивилизационного кризиса недостаточно эффективно. На наш взгляд, вот
по каким причинам.
Если на первой (инкубационной) стадии развития человеческого интеллекта у природы стояла задача обеспечения материального благосостояния
человека, как носителя интеллекта, с тем, чтобы затем обеспечить свободное, всестороннее развитие
общественного интеллекта, то эта задача в настоящее время можно было бы сказать решена, если судить по уровню развития производительных сил человеческого общества. Однако, если делать выводы
по действительному состоянию проблемы, то она
еще далека от своего полного решения. Причина –
неэффективная система общественного распределения материальных благ. Получается, что возможности есть, а результат не достигается. Это – с
одной стороны.
С другой стороны, даже если принять существующее положение вещей как должное, то получается, что данная система формирования общественного интеллекта далеко не эффективна. Вопервых, потому что не обеспечивает соответствующего развития интеллекта у немалой части мирового населения в достаточной степени раскованности в действиях, чтобы не думать об удовлетворении
простых материальных потребностей. Следовательно, потенциал природной машины – земного
мироздания – по формированию общественного интеллекта не может работать на полную мощность;
во-вторых, процесс формирования общественного
интеллекта даже в той части населения, которая материально обеспечена, также чрезвычайно затратен,
поскольку произведенные производительными силами общества материальные блага не полностью
доступны для широкого общественного использования, а скрыты в сокровищницах отдельных их обладателей. Соответственно (условная) единица сформированного кондиционного общественного интеллекта оказывается высокозатратной. Эти затраты

1

О космическом предназначении человека начали писать, начиная с XIX века, такие исследователи как Н.Ф.
Федоров, Л.П. Кочеткова, Пьер Тейяр де Шарден (биолог-эволюционист, французский ученый), К.Э. Циолковский, Альфред Уоллес (британский ученый-натуралист), Н.Г. Холодный (украинский академик), Бакминстер
Фуллер (американский ученый и философ), В.И. Вернадский, Ю. Кагарлицкий, академик А. Прохоров и др. /см.:
Забелин И.М. Человечество – для чего оно? – М.: Изд-во «Советский писатель», 1970. – 137 с. [Электронный
ресурс] // Режим доступа: www.zeitgeistmovie.ru (дата обращения: 19.06.2009)/.
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ложатся достаточно тяжелым бременем как на общество, так и на природную и вообще на окружающую среду.
Сегодня человеческое общество подошло к
тому уровню общественного развития, к той черте
осмысления своего существования, что ощущает
настоятельную потребность и необходимость в безболезненном переходе на следующую, более высокую ступень своего развития, развития общественного интеллекта со всеми вытекающими отсюда
перспективами дальнейшего совершенствования.
Исходя из этого возникает достаточно простая задача – сформулировать, а затем решить в общечеловеческом, мировом масштабе указанные выше
проблемы общественного распределения, во-первых, для обеспечения полной свободы интеллектуального развития всего состава человеческого общества без всякого исключения; во-вторых, сделать это
интеллектуальное развитие низкозатратным как для
отдельного человека, в частности, так и для всего
общества в целом.
По существу, необходима рекогносцировка
матрицы дальнейшего развития человечества в
смысле приведения содержания перспективных общечеловеческих целей и средств их достижения в
соответствие с достигнутым уровнем общецивилизационного развития. Иначе говоря, нужна рекомбинация составляющих потенциала человечества с
тем, чтобы обеспечить дальнейшее эффективное решение задач, стоящих перед ним.
Понятно, что космос в случае реализации отрицательных его установкам намерений обойдется и
без земного интеллектуального сообщества. Однако
будет совершенно непонятным отказ самого земного сообщества от участия в этом процессе активизации эволюционного развития Вселенной посредством своего интеллектуального вклада в общее
дело прогрессивного развития вселенского масштаба.
Возникает также вопрос: кто же формирует
этот отказ? По существу, этот отказ формирует ничтожная доля планетарного населения, самовольно
присвоившая себе право решать его судьбу. На наш
взгляд, такое присвоение является неправомерным в
рамках любого законодательства, любых моральных традиций. Земное сообщество само самым демократичным способом должно решать свою судьбу
и все с этим связанные проблемы, то есть проблемы,
касающиеся его планетарного существования.
Нет сомнения в том, что земное сообщество
людей не поддержит разного рода социал-дарвинистские, расово-антропологические и другие подобные теории, имеющие в конечном счете целью
реализацию эгоистических побуждений элиты общества по собственному процветанию с уничтожением остальной, якобы, неполноценной части человечества.
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Соответственно, с точки зрения предназначения человеческого интеллекта идеи сокращения
численности людей, его ограничения вопреки объективным демографическим законам не имеют под
собой оснований. Будущее человечества состоит во
всемерном духовно-интеллектуальном, физическом, физиологическом развитии с постепенным
формированием человека будущего, главным предназначением которого должно явиться освоение
космоса, как естественной среды обитания человеческого интеллекта.
Потуги современной элиты к накоплению богатства в индивидуальных сокровищницах и присвоения земных благ ради удовлетворения эгоистических интересов собственного пресыщенного существования оказываются в корне противоречащими интересам земного и космического мироздания. Соответственно, эгоистическая идеология современной
финансово-олигархической
элиты
должна быть преодолена. Ее место должна занять
общечеловеческая идеология прогрессивного развития, нацеленная на выход за пределы земного мироздания в условиях эволюционного созревания человечества к освоению космического пространства.
Для этого необходимо пересмотреть отдельные
стереотипы массового сознания людей, навеянные
иногда откровенно ложными канонами общественных наук, в частности, экономической теории, сложившихся под воздействием архаичных с точки зрения настоящего времени представлений о развитии
современного земного и космического мироздания.
Они, как это было указано выше, прямо требуют общественного характера их устройства, а не индивидуалистической организации, разрушающей, а не
развивающей эволюционный характер развития человеческого общества. Необходимо соответственно
принять и освоить концептуально новые правила и
положения взаимоотношений людей, способных
наикратчайшим путем направить развитие человечества в соответствии с высшими целями земного и
космического мироздания.
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населения в соответствии с их собственными интересами, мечтами и желаниями будущего развития.
Авторы пытаются помочь в выборе альтернативы с
позиции междисциплинарного системного подхода,
раскрывая этапы и закономерности эволюционного
развития человечества, как носителя общественного
интеллекта, с точки зрения его будущего космического предназначения.
Ключевые слова: естественные и общественные
науки, этапы развития косной, биологической и разумной материи, принцип Ле Шателье-Брауна,
принцип минимума диссипации энергии, принципы
и закономерности эволюционного развития, предназначение человечества, производительный и абсентеистский классы.

Нусратуллін В. К., Нусратуллін І. В. Громадський інтелект як чинник еволюції економіки і
суспільства
Стаття присвячена фундаментальним проблемам сучасного і майбутнього розвитку економіки,
суспільства, світової спільноти. Світ нині знаходиться на порозі двох альтернатив: 1) розвиватися
надалі по примсі і інтересам фінансово-олігархічної
еліти світової спільноти, або ж: 2) вибудовувати
життя широких верств населення відповідно до їх
власних інтересів, мрій і бажань майбутнього розвитку. Автори намагаються допомогти у виборі альтернативи з позиції міждисциплінарного системного підходу, розкриваючи етапи і закономірності
еволюційного розвитку людства, як носія громадського інтелекту, з точки зору його майбутнього космічного призначення.
Ключові слова: природні і громадські науки,
етапи розвитку нерухомої, біологічної і розумної
матерії, принцип Ле Шателье-Брауна, принцип мінімуму дисипації енергії, принципи і закономірності
еволюційного розвитку, призначення людства, продуктивний і абсентеїстський класи.

Nusratullin W., Nusratullin I. Social Intellect as
a Factor in the Evolution of the Economy and Society
The article is devoted to the fundamental problems
of the present and future development of the economy,
society and the world community. The world is currently on the verge of two alternatives: 1) to develop in
the future on the whims and interests of the financieroligarchical elite of the international community, or 2)
building up the life of the general public in accordance
with their own interests, dreams and desires for future
development. The authors try to help in the selection of
alternatives from the perspective of an interdisciplinary
systems approach opening stages and patterns of evolutionary development of mankind as the bearer of social
intelligence, from the point of view of its future space
mission.
Keywords: natural and social sciences, development stages, tap, biological and intelligent matter, the
principle of Le Chatelier-Braun principle of minimum
energy dissipation, principles and laws of evolution rahvitiya, the purpose of mankind, productive and absenteistsky classes.

Нусратуллин В. К., Нусратуллин И. В. Общественный интеллект как фактор эволюции экономики и общества
Статья посвящена фундаментальным проблемам современного и будущего развития экономики,
общества, мирового сообщества. Мир в настоящее
время находится на пороге двух альтернатив: 1) развиваться в дальнейшем по прихоти и интересам финансово-олигархической элиты мирового сообщества, или же: 2) выстраивая жизнь широких слоев

Стаття надійшла до редакції 10.01.2016
Прийнято до друку 27.04.2016
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Розвиток публічноприватного партнерства в Україні, яке у вітчизняному законодавстві одержало назву "державно-приватне партнерство" (ДПП), набуває все більшої популярності, адже залучення приватних інвестицій,
будівництво національної, регіональної та місцевої
інфраструктури, розширення та забезпечення більш
якісних послуг населенню є пріоритетами для держави. На відміну від традиційних форм взаємодії
держави і бізнесу, державно-приватне партнерство є
інструментом впливу держави на сферу своєї відповідальності через конкурентний допуск приватного
інвестора і співробітництво з ним на основі об'єднання ресурсів і компетенцій, розподілення ризиків,
зобов’язань і вигод й дотримання економічних інтересів партнерів, що надає додаткові можливості
приватному партнеру для отримання гарантованого
прибутку і підвищення конкурентоспроможності, а
державі – для реалізації економічної політики, виконання своїх традиційних завдань, підвищення ефективності діяльності, задоволення суспільних потреб
в якості товарів (послуг), що надаються.
На даний час в Україні впроваджується 243
проекти державно-приватного партнерства: 210 – на
умовах договорів концесії та 33 – на умовах договорів спільної діяльності. Більше половини загальної
кількості проектів належить до сфери оброблення
відходів – 117 проектів (51% від укладених угод) у
третьому кварталі 2013 р., 116 проектів (47,7 %) у
2014 р. [1; 2]. Крім сфери оброблення відходів,
значна частина проектів державно-приватного партнерства застосовується у сферах збору, очищення та
розподілення води й у будівництві і експлуатації доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури. Але, як зазначила голова Українського центру
сприяння публічно-приватного партнерства І. Запатріна, реалізовані проекти лише за назвою можна
віднести до ДПП, оскільки фактично всі вони сформовані за ідеологією державних закупівель і не передбачають скільки-небудь серйозних інвестиційних вкладень [3]. За даними досліджень Європейського банку реконструкції та розвитку [4; 5] готовність країни до використання державно-приватного
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партнерства, навіть для традиційних інфраструктурних проектів ДПП, є дуже низькою.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню
державно-приватного партнерства та пов’язаних із
його здійсненням проблем присвячували свої роботи провідні вчені та практики України, зокрема
О.М. Вінник [7], І.В. Запатріна [3; 6], О.Е. Сімсон
[8], П.І. Шилепницький [9] та ін. Однак поряд із
низкою розглянутих та вирішених проблем недостатньо уваги приділено комплексному дослідженню та розвитку інституціонального забезпечення державно-приватного партнерства.
Метою даної статті є дослідження інституціонального забезпечення державно-приватного партнерства і визначення основних напрямів його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) спільно з аналітичним відділом журналу
"Economist" (EIU) розробили "індекс готовності",
який дає змогу вимірювати здатність країни до створення і реалізації ДПП [4; 5]. Оглядові дослідження
щодо "індексу готовності" здійснювалися у 20112013 рр., оцінювалися політичні заходи і норми регулювання ДПП, стандарти і практика, відповідний
досвід країни і ставлення до участі приватних інвесторів у створенні інфраструктури [4; 5]. Індекс дозволяє порівнювати країни за шістьма критеріями:
нормативно-правові засади, інституціональна структура, оперативна зрілість (функціональна готовність), інвестиційний клімат, фінансові механізми,
субнаціональний (регіонально-муніципальний) коригуючий індекс. Використовуються 19 показників,
із яких п’ятнадцять є якісними, а чотири – кількісними, дані щодо кількісних показників узяті із бази
даних довідкової служби Всесвітнього банку щодо
державно-приватної інфраструктури, а також служби EIU із оцінки ризику, інформація про якісні показники заснована на аналізі цілої низки прямих
джерел – правових документів, веб-сайтів державних органів, прес-релізів, інтерв’ю [5]. За всіма
якісними показниками бальні оцінки вимірюються
за шкалою від 0 до 4, бали за всіма показниками
(якісними і кількісними) приведено до шкали від 0
до 100 [5]. Індекс розраховується як сума зважених
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що "народжується" або формується [4; 5]. У їх
складі, який очолює Україна, – Грузія, Киргизька
Республіка, Монголія, Білорусь. Країни цієї категорії за рівнем готовності відносно ізольовані від основних ринків і становлять менший інтерес для інвесторів. Для таких держав вирішальне значення мають будівництво правових засад і інститутів, здійснення заходів щодо поліпшення ділового середовища і підвищення його привабливості для інвесторів [5].

локальних критеріїв за шкалою від 0 до 100, де 100
відповідає ідеальному середовищу для проектів
ДПП.
Характеристику України за оцінкою її готовності до ДПП і порівняно із середнім рейтингом наведено на рис. 1.
Із 25 проаналізованих держав Україна за набраними балами (28 балів) щодо "індексу готовності"
зарахована до шести країн із перехідною економікою, які є останніми у списку, і позначена як країна,

Рис. 1. Характеристика України щодо готовності до ДПП [5]
джеті – все це перешкоджає розвитку і реалізації
проектів ДПП [5].
Інституціональна структура ДПП в Україні
значною мірою децентралізована, проекти ДПП можуть бути затверджені як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівні, а також органами місцевого самоврядування. Недієва міжвідомча координація дій органів державної влади щодо підготовки і реалізації проектів ДПП. Відсутня система
управління реалізацією механізму партнерської взаємодії держави та приватного сектору з чітким розподілом повноважень між органами державної
влади у рамках підготовки і реалізації проектів ДПП
та координацією їх діяльності.
За результатами досліджень Європейського
банку реконструкції та розвитку для України пропонується більш сильна політична підтримка і більш
удосконалені механізми фінансування ДПП, накопичення досвіду застосування необхідних методик,
удосконалення умов для інвестування [4, с. 8].
З часу проведення оглядових досліджень щодо
"індексу готовності" ситуація в Україні погіршилася
і характеризується політичною нестабільністю і економічною кризою. Незважаючи на дії з боку державних органів щодо поліпшення інвестиційного
клімату, інтерес зарубіжних інвесторів до України

Щодо України, то країна має правову базу, поновила закон про ДПП і концесійні проекти, але не
випробувала нову нормативну базу на нових проектах [4, с. 17]. За роки існування Закону України "Про
державно-приватне партнерство" лише один проект
було сформовано за процедурами закону [6]. Просування проектів ДПП є досить низьким. Обмежені
спеціальні навички щодо планування, затвердження
і контролю ДПП, небажання винаймати досвідчених
радників, брак необхідної незалежності державних
органів, неякісні тендери, обмежений доступ малозабезпеченого населення країни до об’єктів обслуговування при належному ціноутворенні і у зв’язку з
цим неможливість відшкодування витрат для розвитку інфраструктури, недостатність спеціалізованих боргових інструментів для ефективного використання приватними інвесторами при фінансуванні
інфраструктури, низький рейтинг інвестиційного
рівня країни, суттєві загальні ризики і ризики неплатежів при реалізації проектів ДПП, здійснення фінансових зобов’язань з боку державного партнера
через обов’язкове включення в державний або місцевий бюджет щорічно, в той час як проекти ДПП
укладаються на більш довгий строк і держава повинна поновлювати гарантії у кожному річному бю36
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значно знизився. Таким чином, неможливо шляхом
тільки удосконалення законодавства й інституціонального середовища для розробки і реалізації партнерських проектів змінити ситуацію. Потрібні кардинальні економічні реформи, у низці яких розвиток
інституціонального забезпечення ДПП матиме позитивні наслідки.
Розвиток інституціонального забезпечення
ДПП має здійснюватися за трьома основними напрямами, за якими держава здійснює свою регулювальну діяльність: розвиток законодавства; розвиток інституціонального середовища для розробки і
реалізації партнерських проектів; розвиток управління і організації ДПП, механізму управління формуванням і реалізацією.
Нормативно-правові засади регулювання партнерської взаємодії держави та приватного сектору
знаходяться лише на етапі формування. Незважаючи на те, що для деяких форм ДПП правові норми
вже є в українському законодавстві, зокрема в Господарському кодексі України, Законі України "Про
концесії" та інших, на сьогоднішній день в Україні
тільки закладається фундамент законодавчої бази
ДПП, що підтверджується прийнятими нормативноправовими актами.
Відносини у сфері здійснення ДПП на даний
час регулюються рамковим Законом України "Про
державно-приватне партнерство", Законами України "Про концесії", "Про концесії на будівництво та
експлуатацію автомобільних доріг", "Про управління об’єктами державної власності", "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній власності", "Про
оренду державного та комунального майна", а також
Цивільним, Господарським і Земельним кодексами
України.
Правовою основою впровадження і регулювання ДПП в Україні є рамковий Закон України
"Про державно-приватне партнерство" [10], спрямований на узагальнення і систематизацію ДПП, і підзаконні акти, які регламентують методичні і організаційно-управлінські аспекти ДПП: Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства" від 9 лютого 2011 р. № 81 (із змінами від
02.09.2015 р. № 746) [11], Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним
партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними" від 16 лютого 2011 р. № 232 ( із змінами
від 16.09.2015 р. № 713) [12], Постанова Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державноприватного партнерства" від 17 березня 2011 р.
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№ 279 [13], Постанова Кабінету Міністрів України
"Деякі питання організації здійснення державноприватного партнерства" від 11 квітня 2011 р. № 384
[14], Наказ Міністерства економічного розвитку та
торгівлі України "Про затвердження форми подання
пропозиції щодо здійснення державно-приватного
партнерства" від 16 серпня 2011 р. № 40 [15], Наказ
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства" від 27 лютого 2012 р. № 255 [16].
Закладені основи законодавчої бази співробітництва між державою та бізнесом не стали каталізатором розвитку державно-приватного партнерства в
Україні не тільки в силу своєї незавершеності, але й
недосконалості. Надмірно складний, зарегульований за процедурами, довготривалий процес підготовки проектної документації, який дорого коштує,
став на заваді залученню приватного капіталу. Крім
того, Закон України "Про державно-приватне партнерство" має системні недоліки і низку суперечностей.
Для усунення недоліків і протиріч з метою
сприяння залученню приватного капіталу на довгострокових засадах Верховною Радою України підготовлено і прийнято у повторному другому і останньому читанні законопроект №1058 "Про внесення
змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні" [17]. На даний час проект закону передано на
підпис Президенту України.
Проектом закону усунуто низку бар'єрів для
розвитку ДПП, зокрема, шляхом дозволу приватному партнеру – переможцю конкурсу, не тільки
безпосередньо, але й через створену ним окрему
юридичну особу (спеціальну проектну компанію),
над якою він має контроль, виступати стороною у
договорі про ДПП; знято заборону на участь у державно-приватному партнерстві на стороні державного партнера суб’єктів господарювання – державного чи комунального підприємства, а також господарського товариства зі 100-відсотковою участю
держави у статутному капіталі; усунуто недоліки
щодо ознак ДПП; вирішуються питання щодо розширення форм ДПП, зокрема додаванням такого договору, як "управління майном"; вводиться дозвіл на
укладення змішаних договорів, вирішуючи питання
про розмаїття форм договірних відносин, які ускладнюють формування єдиного підходу до розроблення і впровадження організаційно-методичного й
інституціонального забезпечення розвитку державно-приватного партнерства; врегулюється питання
спрощення процедури закупівель товарів (робіт, послуг) у приватного партнера через договір в рамках
ДПП без проходження окремої процедури; знімається заборона на перехід права власності на об’єкт
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ДПП до приватного партнера на період дії договору,
допускається виникнення спільної часткової власності приватного і державного партнерів.
Проектом закону передбачається покращити
регулювання відносин, які виникають у зв’язку із
наданням у користування земельних ділянок для
здійснення ДПП. Пропонується закріпити положення, за яким приватний партнер отримує можливість використовувати земельну ділянку безпосередньо на підставі договору, що укладається в рамках ДПП, та одночасно із набранням чинності договором про ДПП. Визначені органи державної влади,
уповноважені проводити аналіз ефективності здійснення ДПП та приймати рішення про доцільність
укладення відповідних договорів, проведення конкурсу та затвердження його результатів. Проектом
закону усуваються недоліки щодо державної підтримки ДПП. Вже під час прийняття рішення про
проведення конкурсу з визначення приватного
партнера для здійснення ДПП визначаються обсяг
та форми державної підтримки, вводяться ефективні
механізми державної підтримки реалізації ДПП, а
саме – не тільки шляхом надання державних гарантій і державного фінансування за рахунок коштів
бюджетів, але й шляхом виплати приватному партнеру інших платежів, які передбачені договором, зокрема плати за готовність (доступність) об'єкта ДПП
до експлуатації, шляхом придбання державним
партнером певного обсягу товарів (робіт, послуг),
що виробляються (виконуються, надаються) приватним партнером за договором, шляхом постачання
приватному партнеру товарів (робіт, послуг), необхідних для здійснення державно-приватного партнерства. Для приватного інвестора вводяться додаткові гарантії на випадок затвердження тарифів на
його товари (роботи, послуги) нижче економічно обґрунтованого рівня. Спрощується заміна приватного
партнера у разі не виконання ним своїх зобов’язань.
Незважаючи на усунення низки недоліків закону про державно-приватне партнерство і створення більш ефективних механізмів співробітництва між державними і приватними партнерами, запропонований законопроект не вирішує питання
комплексного розвитку законодавства. Приналежність сфери здійснення ДПП до сфери державного
інтересу тобто сфери відповідальності держави не
зазначена; сфери застосування остаточно не склалися, упровадження державно-приватного партнерства у науково-технічну і інноваційну сфери для реалізації завдань модернізації економіки і переходу
на шлях інноваційного розвитку залишилось у проекті закону поза увагою; не знімається обмеження
діючого закону щодо реалізації проектів ДПП
тільки у формі договору, інституційні форми ДПП
таким чином виключаються. І найголовніше, законопроектом не усувається регуляторний бар'єр щодо
можливості гнучкого використання схем розподілу

правомочностей власності, форм і механізмів фінансової і іншої участі державного і приватного партнерів, які не суперечать чинному законодавству і витікають із економічної природи ДПП, для структурування і реалізації, часом виняткових, проектів. Як відомо, через ДПП реалізуються здебільшого не стандартні, а виключні рішення, розраховані на разове
застосування. У вітчизняному законодавстві допуск
приватного інвестора у сферу відповідальності держави з приводу участі в системі узгоджених видів
діяльності по створенню цінності значно обмежений.
Таким чином, будівництво правових засад державно-приватного партнерства в Україні залишається актуальним і може йти двома альтернативними шляхами: I варіант – шляхом остаточного
прийняття проекту Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні" і подальшого удосконалення законодавства
для усунення інших недоліків, що містяться у законі; II варіант – комплексний розвиток законодавства шляхом прийняття нового закону. Найбільш
ймовірним шляхом для удосконалення законодавства є прийняття нового закону про державно-приватне партнерство. Орієнтиром і посібником для
розробки нового законопроекту може слугувати
Модельний закон про публічно-приватне партнерство, прийнятий Міжпарламентською Асамблеєю
держав – учасників Співдружності Незалежних Держав (СНД) [18]. Головною перевагою Модельного
закону є гнучкість регулювання, що дозволяє залучати інвесторів, укладати угоди і реалізовувати проекти за різними договірними моделями і формами (в
тому числі заснованими на праві власності приватного партнера на об’єкт угоди про ДПП), перелік
яких є відкритим. Модельний закон забезпечує баланс інтересів усіх сторін, не містить обмежень
щодо механізмів забезпечення інвестором своїх обов'язків перед організацією, яка фінансує ДПП, пропонує різноманітні і гнучкі механізми державної
підтримки інвестора, форми і механізми фінансової
і майнової участі державного партнера у проекті
ДПП, містить різні норми щодо гарантії прав і інтересів інвесторів. Крім того, Модельний закон містить вказівки щодо створення і діяльності інститутів
розвитку у сфері ДПП, визначаючи основи регулювання розвитку інституціонального середовища для
розробки і реалізації партнерських проектів. Все це
робить Модельний закон керівним посібником для
розвитку вітчизняної законодавчої бази у сфері
ДПП.
Для формування і реалізації проектів ДПП в
Україні нагальною потребою є розвиток інституціонального середовища, який припускає створення

38

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Л. І. Тараш, І. П. Петрова
На сьогодні в Україні окремі функції щодо регулювання партнерської взаємодії держави та приватного сектору розосереджені у різних міністерствах, які мають свої регіональні підрозділи, що входять до складу місцевих органів виконавчої влади.
Зокрема цими питаннями займаються Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України, інші міністерства і відомства
(рис. 2).
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства [21]. Реалізацію покладених на Мінекономрозвитку України завдань
щодо державно-приватного партнерства виконує
Департамент інвестиційно-інноваційної політики та
розвитку державно-приватного партнерства. Департамент є самостійним структурним підрозділом
центрального апарату міністерства [22]. Але, виходячи із головної мети Департаменту, формування та
забезпечення реалізації політики у сфері державноприватного партнерства не є єдиним і головним напрямом його діяльності.
Окрім того, інші центральні органи виконавчої
влади беруть участь у експертизі, погодженні та
впровадженні проектів ДПП у відповідних сферах.
Так, Міністерство інфраструктури України відповідає за затвердження документації для проектів
ДПП, які пов’язані із автомобільними дорогами, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства затверджує
конкурсні умови щодо концесій або оренди інфраструктури, яка пов'язана із водо- та теплопостачанням та водовідведенням, Міністерство фінансів України відповідає за перевірку статусу проекту та визнання необхідності надання державної підтримки.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у
2003 р. створило спеціалізоване державне підприємство "Центр розвитку державно-приватного партнерства". Цілями діяльності Центру є розробка та
впровадження ефективних механізмів реалізації
проектів ДПП, проведення їх експертної оцінки,
введення єдиної інформаційно-аналітичної системи
проектів, консультування, організації, координації
проектів державно-приватного партнерства у галузях житлово-комунального господарства та будівництва [23]. Для відновлення і розвитку Донбасу утворено Державне агентство України з питань відновлення Донбасу, затверджено Положення про Державне агентство [24]. Згідно з Положенням Державне
агентство є центральним органом виконавчої влади
і, відповідно до покладених на нього завдань, може
виступати на стороні державного партнера і здійснювати державно-приватне партнерство з питань
відновлення і розвитку Донбасу.

спеціальних інститутів щодо регулювання і контролю реалізації проектів, взаємодії і координації дій
суб’єктів економіки. Система інститутів розвитку
ДПП включає фінансові і не фінансові інститути. До
фінансових інститутів належать банки розвитку, інвестиційні, венчурні та інші фонди для довгострокового фінансування проектів ДПП, до нефінансових
інститутів – інформаційні, консультаційні, методичні, організаційні, експертні та інші організації
для надання відповідних послуг і сприяння підготовці і реалізації проектів ДПП. Згідно із Модельним
законом країн СНД допускається утворення загальнодержавних, регіональних і місцевих інститутів
розвитку у сфері ДПП, повноваження яких обмежується відповідною територією [18]. У складі інституціональної інфраструктури щодо створення спеціалізованих структур для розвитку ДПП важливим є
формування ще одного органу – незалежного експертного органу, відповідального за проведення незалежної експертизи фінансово-економічного обґрунтування, перевірку і оцінку проектів ДПП на
предмет відповідності цілям і завданням державної
політики, розподілу ризиків і таке інше. В Україні на
сьогоднішній день відсутня така система інституціональної інфраструктури ДПП. Це є однією з основних причин, що стримують розвиток ДПП в країні.
До проблем розвитку інституціонального середовища слід віднести і кадрову складову. Для ефективного управління у сфері ДПП вкрай важливим є залучення кваліфікованих спеціалістів. Враховуючи,
що таких спеціалістів не готують вітчизняні освітні
установи, можна припустити, що в Україні загальна
кількість спеціалістів державного управління, обізнаних у сфері ДПП і здатних складати проекти,
надто мала. Для створення системи підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері ДПП можуть бути
сформовані навчальні програми для державних
службовців.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку ДПП
в країні є розвиток управління і організації ДПП, механізму управління формуванням і реалізацією проектів.
Єдиних стандартів і критеріїв щодо організаційної структури управління проектами ДПП немає.
Але світовий досвід свідчить, що якісний стрибок у
розвитку ДПП в країні наступав зі створенням єдиного органу управління проектами ДПП. Існують
різні варіанти створення такого єдиного органу управління: орган управління як самостійна інституціональна одиниця, яка працює у тісному контакті з
міністерством; орган управління, який є структурним підрозділом міністерства, але спеціалізованою
окремою структурою [19; 20]. Обидва варіанти мають як переваги, так і відповідні недоліки. Але важливим є те, що у веденні такого органу є суто питання ДПП.
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Рис. 2. Організаційна структура управління процесом державно-приватного
партнерства на державному рівні
упродовж його функціонування, управління ризиками на різних етапах реалізації проекту; четвертого
етапу "Проведення конкурсу з визначення приватного партнера" – порівняння економічної та соціальної вигоди конкурсних пропозицій, які подаються
державним органам влади, тривалість практики проведення конкурсу і ведення переговорів із приватним партнером; п’ятого етапу "Укладання договору
в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу" – розподілу відповідальності та
ризиків, системи гарантованого бюджетного співфінансування проекту ДПП, управління реалізацією
державно-приватного партнерства, моніторингу та
оцінки здійснення ДПП.
Для усунення вищезазначених недоліків і
проблем практичного впровадження механізму реалізації проектів державно-приватного партнерства в
Україні необхідно:
удосконалити і гармонізувати нормативно-правове забезпечення розробки та реалізації проектів;
створити єдину інформаційну систему щодо
потенційних та діючих об’єктів ДПП на державному, регіональному та місцевому рівнях;
розробити систему критеріїв відбору проектів
на попередньому ідентифікаційному дослідженні
відбору проектів;
розробити стандартизовану аналітичну модель
оцінювання проектів ДПП на базі концепції компаратора державного сектору;
удосконалити критерії проведення оцінки конкурсних пропозицій;

У зв’язку з цим виникає особливо важлива та
складна проблема координації діяльності органів
влади і консолідації їхніх дій в укладенні договору в
рамках ДПП. Для розробки і супроводу проектів
державно-приватного партнерства необхідне утворення єдиного спеціалізованого органу по створенню, реалізації і моніторингу проектів ДПП.
При застосуванні механізму реалізації ДПП виникають труднощі, викликані проблемами концептуального, методичного та практичного плану, які
стримують його впровадження на національному і
регіональному рівнях. Окремі складові механізму
реалізації ДПП не апробовані та потребують адаптації, удосконалення й упровадження у практичну діяльність. Це стосується таких структурних елементів механізму реалізації у вигляді послідовності етапів партнерської взаємодії держави та приватного
сектору, які випливають із процесу організації та реалізації проекту державно-приватного партнерства
згідно із законодавством України: першого етапу
"Пропозиції про здійснення ДПП" у питаннях формування і відбору проектів ДПП; другого етапу
"Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства" – оцінки потенціалу проекту у
формі ДПП порівняно з іншими формами взаємодії
держави і бізнесу; третього етапу "Обґрунтування
соціально-економічних та екологічних наслідків
здійснення ДПП і прийняття рішення про здійснення ДПП" – методології надання державної підтримки, форм і методів управління проектом ДПП
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усунути недоліки і спростити процедури надання державної підтримки реалізації проектів
ДПП;
удосконалити механізми фінансування проектів державно-приватного партнерства;
розвинути систему управління ризиками;
проводити методичне та консультативне супроводження в рамках реалізації ДПП.
Висновки. Як випливає із вищевикладеного,
основними напрямами розвитку інституціонального
забезпечення державно-приватного партнерства є
такі.
Розвиток законодавства з питань державноприватного партнерства припускає:
I варіант – усунення законодавчих бар'єрів шляхом прийнятого в другому читанні проекту Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні" і подальшого удосконалення законодавства (зазначити приналежність
сфери здійснення ДПП до сфери державного інтересу; розширити сфери запровадження ДПП з урахуванням завдань модернізації економіки; ввести інституціональні форми ДПП; передбачити можливість гнучкого використання схем розподілу правомочностей власності, форм і механізмів фінансування і іншої участі державного і приватного партнерів; урахувати інтереси усіх сторін, в тому числі
фінансових організацій; передбачити гнучкі форми
державної підтримки проектів; забезпечити гарантії
прав і законних інтересів приватного і державного
партнерів);
II варіант – комплексний розвиток законодавства шляхом прийняття нового закону, використовуючи як базис Модельний закон про публічно-приватне партнерство країн СНД.
Розвиток інституціонального середовища для
розробки і реалізації партнерських проектів містить:
утворення фінансових інститутів розвитку
ДПП для інвестування і гарантування приватних інвестицій (Банк розвитку України, Інвестиційний
фонд України, Венчурний фонд України, регіональні венчурні фонди);
утворення нефінансових інститутів розвитку
ДПП (інформаційні, консультаційні, методичні, організаційні, експертні та інші організації);
утворення експертного органу розвитку ДПП
для проведення незалежної експертизи фінансовоекономічного обґрунтування, перевірки і оцінки
проектів ДПП на предмет відповідності цілям і завданням державної політики, розподілу ризиків і таке
інше;
утворення освітніх програм в учбових закладах
для підготовки висококваліфікованих державних
службовців у сфері ДПП.
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Розвиток управління і організації ДПП, механізму реалізації проектів державно-приватного
партнерства забезпечать:
утворення єдиного спеціалізованого органу з
формування, реалізації і моніторингу проектів ДПП;
розробка системи управління у сфері державноприватного партнерства з чітким розподілом повноважень між органами державної влади у рамках підготовки і реалізації проектів ДПП та координацією
їх діяльності;
запровадження контролю і моніторингу здійснення проекту ДПП як заключного етапу механізму реалізації партнерської взаємодії держави та
приватного сектору в системі управління;
удосконалення механізму реалізації проектів
ДПП.
До цього слід додати ще чинники, які характеризують утворення необхідних умов для розвитку
державно-приватного партнерства:
макроекономічна стабільність і сприятливий
інвестиційний клімат;
збільшення внутрішнього ринку і підвищення
купівельної спроможності населення;
політична стабільність, розвинуті ринкові інститути, дієві законодавство і правозастосування.
Реалізація запропонованих основних напрямів
сприятиме якісному вдосконаленню інституціонального забезпечення державно-приватного партнерства, які загалом забезпечать більшу зацікавленість
бізнесу до взаємодії з державою на засадах партнерства.
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проблемы его реализации. Проанализировано институциональное обеспечение государственно-частного партнерства, сформированы основные направления его развития, направленные на развитие законодательства, институциональной среды, управления и организации государственно-частного партнерства и создания необходимых условий для реализации.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институциональное обеспечение, направления развития, законодательство, институциональная среда.
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Тараш Л. І., Петрова І. П. Інституціональне
забезпечення державно-приватного партнерства
в Україні: проблеми та напрями розвитку
Розглянуто готовність країни до впровадження
державно-приватного партнерства та виявлено
проблеми його реалізації. Проаналізовано інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства, сформовано основні напрями його розвитку, спрямовані на розвиток законодавства, інституціонального середовища, управління і організації
державно-приватного партнерства та утворення необхідних умов для реалізації.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, інституціональне забезпечення, напрями розвитку, законодавство, інституціональне середовище.

Tarash L., Petrova I. Institutional Support of
Public-private Partnership in Ukraine: Problems
and Directions of Development
The article considered the country's readiness for
the implementation of public-private partnership and
problems of its realization. Institutional support of public-private partnership is analyzed, the main directions
of its development aimed at the development of legislation, institutional environment, management and organization public-private partnership and creating the necessary conditions for implementation are identified.
Keywords: public-private partnerships, institutional support, directions of development, legislation,
institutional environment.
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при написании настоящей статьи.
На современном этапе социально-экономического развития жилищные условия представляют
собой наиболее сложный агрегат всего комплекса
показателей условий жизни, поскольку в нем тесно
переплетаются экономические возможности и социальные приоритеты, личное благосостояние и бюджетные ограничения, индивидуальные предпочтения, а также государственные стратегии. Строительство, в том числе жилищное строительство, ввиду
конкретных особенностей – длительного временного периода (от 3-5 лет); ресурсоемкости, причем
как материальной, так и финансовой; значительного
числа субъектов инвестиционного процесса (инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик, субподрядчик, потребитель и др.) – требует непосредственного участия государства [1, 2, 3]. И как показывает
опыт жилищного строительства в экономически
развитых странах, государственное вмешательство
не сводится к административным рычагам, а предполагает финансовую поддержку посредством различных инвестиционных инструментов [4, 5]. Участие государства в обеспечении части граждан жильем оправдано тем, что рынок не может обеспечить
потребности низкодоходных групп населения, так
как он производит недостаточное количество жилья,
поэтому в обществе всегда будут присутствовать

группы населения, нуждающиеся в поддержке государства в решении своих жилищных проблем [6, 7].
На развитие жилищно-строительного комплекса региона существенное влияние оказывают такие факторы, как: экономическое состояние инвестиционно-строительного
комплекса
региона,
объем промышленного производства, диверсификация занятости работоспособного населения, притоки капитала в регион и другие. Основной проблемой в сфере жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов
в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к
системам коммунальной инфраструктуры. Решение
данных проблем на мезоуровне необходимо для
обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья [8-11].
Основной тенденцией модернизационно-инновационного этапа экономического развития является нацеленность субъектов хозяйствования в строительстве на осуществление инновационной де44
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№ 17. Государственный заказчик данной программы: Министерство строительства, архитектуры
и жилищной политики Удмуртской Республики.
Цель этой программы: обеспечение населения Удмуртской Республики доступным и комфортным
жильем путем реализации механизмов поддержки и
развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Проанализировав отчеты о выполнении данной
программы в 2011-2013 гг., авторами статьи представлены в табл. 1 некоторые целевые индикаторы и
показатели эффективности.
Важную роль в стимулировании спроса на жильё в регионе играет ипотечное кредитование, в том
числе разработанная в республике система льготного кредитования.

ятельности с целью повышения их конкурентоспособности [12-15]. Однако в управлении организациями строительного комплекса региона необходимо
учитывать специфику региональных факторов развития рынка жилищного строительства, оказывающих воздействие как на формирование модели институционально-факторного потенциала рынка, так
и на механизм управления институционально-факторным потенциалом рынка жилищного строительства в регионе [16-20].
Реализуемая в регионе республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на
2011-2015 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07.02.2011 г.

Таблица 1
Выполнение некоторых целевых индикаторов и показателей эффективности республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства
в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы»
№
Наименование целевого индикатора и
Ед. измерения
годы
п/п
показателя эффективности
2011
2012
2013
1
Объем инвестиций в жилищное стромлн руб. на
10,6
11,6
12,2
ительство на 1000 жителей Удмуртской
1000 жителей
Республики по годам реализации программы
2
Коэффициент доступности жилья по голет
4
3,8
3,9
дам (лет) отношение средней рыночной
стоимости стандартной квартиры общей
площадью 54 м2 и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек
3
Доля семей, которым доступно приобре%
19,3
21,2
23
тение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных
средств
- работники отделений Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фондов социального и медицинского страхования Российской Федерации;
- работники республиканских общественных
организаций инвалидов «Всероссийское общество
слепых» и «Всероссийское общество глухих».
Указанные граждане имеют право на получение жилищного займа под 7% годовых, а молодые
семьи, молодые специалисты, относящиеся к вышеуказанным категориям граждан, и многодетные семьи – под 5% годовых на срок до 20 лет.
Средства жилищного займа могут быть направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений, а
также на строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Молодым семьям, которым предоставлен жилищный заем до 1 января 2012 г., предоставляются

Так в республике действует Положение о жилищных займах гражданам за счет средств бюджета
Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от
9 апреля 2007 г. № 52.
К ним относятся, граждане:
- работающие в бюджетной сфере;
- сельскохозяйственные товаропроизводители;
- ветераны боевых действий;
- участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие от пожара
и стихийных бедствий;
- работники государственных и муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- приёмные родители, принявшие на воспитание двух и более детей;
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социальные выплаты на погашение остатка основного долга по жилищному займу в следующих размерах:
- при рождении (усыновлении) второго ребенка – 25 процентов от суммы основного долга по
жилищному займу, подлежащей возврату;
- при рождении (усыновлении) третьего ребенка – 50 процентов от суммы основного долга по
жилищному займу, подлежащей возврату.
При предоставлении жилищного займа после 1
января 2012 г. молодым семьям при рождении
(наличии) третьего ребенка предоставляется социальная выплата в размере до 300 тыс. рублей на погашение основного долга по жилищному займу.
Этот вид поддержки очень востребован. Достаточно сказать, что по состоянию на 01.01.2015 г. в
очереди на получение жилищного займа состоит более 10 тыс. граждан, из них 6,5 тыс. молодых семей.
В 2014 г. с помощью жилищных займов в Удмуртской Республике улучшили жилищные условия
39 семей на сумму 17,2 млн рублей, из них 25 молодых семей на сумму 10,1 млн рублей. Социальные
выплаты предоставлены 53 молодым семьям на
сумму 6,6 млн рублей.
В 2015 г. в Удмуртской Республике на предоставление жилищных займов гражданам предусмотрено 15,0 млн рублей.
За 10 месяцев 2015 г. жилищные займы предоставлены 57 семьям на общую сумму 21,2 млн рублей, из них 32 молодым семьям на сумму 9,1 млн
рублей. Социальные выплаты предоставлены 33 молодым семьям на сумму 4,2 млн рублей.
В 2016 г. на указанные цели планируется предусмотреть не менее 25,0 млн рублей, что позволит
65 семьям улучшить жилищные условия.
В рамках программы «Жильё для молодых семей» продолжается предоставление компенсации
процентной ставки по жилищным кредитам, обязательства по которым принимались на срок двадцать
и более лет. В текущем году число семей, получающих такую компенсацию, составило 6950 молодых семей. В бюджете Удмуртской Республики на
2015 г. на эти цели было выделено 450,0 млн рублей.
С начала реализации Программы досрочно погасили
ипотечные кредиты 457 молодых семей, из них 106
в 2015 г.
Кроме того, молодым семьям при рождении
(усыновлении) третьего ребенка предоставляется
социальная выплата в размере 300,0 тыс. рублей на
погашение долга по кредиту. За 10 месяцев 2015 г.
социальные выплаты предоставлены 69 молодым
семьям на сумму 20,6 млн рублей. Всего за период
реализации Программы при рождении 3 ребенка получили выплаты 389 семьи на общую сумму 102,6
млн рублей.
В 2015 г. в Удмуртии стартовал новый проект
«Молодежная квартира», который предусматривает

субсидирование первоначального взноса в размере
10% от расчетной стоимости приобретаемой квартиры, но не менее 200 тыс. рублей (в соответствии с
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02.03.2015 года № 75 «О предоставлении
отдельным категориям граждан мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий»).
Принять участие в программе «Молодежная
квартира» могут как семьи, ранее вставшие на учет
по программе «Жильё для молодых семей», и не получившие кредиты с компенсацией процентной
ставки, так и молодые семьи, один из супругов которых является бюджетником, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий по основаниям Жилищного кодекса. Причём последняя категория имеет
преимущество при постановке в очередь. Категории
граждан:
1) молодые семьи, состоящие на учете для получения компенсации процентной ставки по жилищным кредитам и займам в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 01 июня 2009 года № 132 «О предоставлении молодым семьям компенсации процентной ставки по
жилищным кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей (наличии
детей) за счёт средств бюджета Удмуртской Республики», и не получившие жилищные кредиты
(займы) с компенсацией процентной ставки, в случае, если их жилищные условия не были улучшены;
2) молодые семьи, зарегистрированные по месту жительства на территории Удмуртской Республики, в которых возраст каждого из супругов (одинокого родителя) не превышает 35 полных лет, являющиеся работниками организации бюджетной
сферы и признанные в качестве нуждающегося в
жилом помещении в органе местного самоуправления по месту его постоянного жительства;
3) граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Удмуртской Республики,
воспитывающие детей-инвалидов и признанные в
качестве нуждающегося в жилом помещении в органе местного самоуправления по месту его постоянного жительства.
При наличии (рождении, усыновлении) третьего ребёнка семьи имеют право на получение социальной выплаты в размере до 300 тыс. рублей на погашение остатка основного долга по кредитному договору (договору займа).
Одним из важных условий участия в программе
является заключение строительными организациями договоров участия в долевом строительстве жилых домов с гражданами по стоимости ниже рыночной на 15%. Максимальная цена, установленная для
реализации квартир по программе в городе Ижевск
составляет не более 41 000 рублей за 1 кв. метр.
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К концу 2015 г. в Удмуртии в очереди на получение целевого жилищного займа состояла 1031
многодетная семья. Финансирование программы
осуществляется с 2014 г.
В 2014 г. целевые жилищные займы получили
26 многодетных семей на общую сумму 17,1 млн
рублей. Социальные выплаты предоставлены 18
многодетным семьям на сумму 5,4 млн рублей. В
2015 г. на указанные цели было предусмотрено
35,0 млн рублей.
С начала 2015 г. 33 многодетные семьи улучшили жилищные условия, получив займы на общую
сумму 25,0 млн рублей. Социальные выплаты
предоставлены 31 многодетной семье на общую
сумму 9,3 млн рублей.
Кроме того, в 2014 и 2015 гг. предоставлены
7 семьям, в которых одновременно родились трое
детей, безвозмездные субсидии для приобретения
жилья на сумму – 13,7 млн рублей, в том числе, в
2015 г. трём семьям, на сумму 4,3 млн рублей (в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2011 г. № 35 «О
безвозмездных субсидиях на приобретение жилых
помещений за счёт средств бюджета Удмуртской
Республики для многодетных семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в которых одновременно родились трое и более детей»).
Обеспечение жильём категорий граждан, определенных федеральным законодательством, осуществляется за счет федеральных средств.
К этим категориям относятся:
1) ветераны Великой Отечественной войны и
члены семей погибших (умерших) участников
войны;
2) ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов;
3) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и приравненные к ним лица;
4) вынужденные переселенцы;
5) граждане, выехавшие из районов Крайнего
Севера;
6) уволенные с военной службы и члены их семей.
Обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» осуществляется в
форме единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения.
С момента выхода Указа Президента РФ по
настоящее время обеспечено жильём 2749 нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов

В бюджете Удмуртской Республики на реализацию программы в 2015 г. предусмотрены средства
в объеме 100 млн рублей, при этом за счёт внебюджетных источников в строительную отрасль может
быть привлечено более 900 млн рублей, что позволит в сложных экономических условиях поддержать
строительную отрасль, не допустить спада производства.
Соглашения о строительстве жилья для реализации программы «Молодежная квартира» заключены с 9 застройщиками на общее количество 562
квартиры.
За период реализации программы «Молодежная квартира» с марта 2015 г. принято 1900 заявлений на участие в Программе.
Безвозмездные субсидии перечислены в отношении 240 семей на сумму 51,8 млн рублей.
В 2016 г. реализация программы «Молодежная
квартира» в УР будет продолжена. На указанные
цели планируется не менее 100,0 млн рублей бюджетных средств, что позволит улучшить жилищные
условия не менее чем 450 молодым семьям.
Уместно отметить, что, по мнению застройщиков, профильной комиссии Госсовета УР на данный
момент Молодёжная квартира является практически
единственным реально действующим видом поддержки жилищного строительства за счёт средств
регионального бюджета.
В зоне особого внимания государства была и
остается поддержка в улучшении жилищных условий социально незащищенных многодетных семей.
В целях исполнения Указов и поручений Президента Российской Федерации по улучшению жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, в 2013 г. многодетным семьям были предложены как альтернатива предоставлению земельного
участка меры социальной поддержки в форме целевых жилищных займов под 5 процентов годовых с
возможностью погашения части долга при рождении детей. В момент заключения договора жилищного займа многодетным семьям предоставляется
социальная выплата в размере до 300 тыс. рублей, а
в случае рождения (усыновления) детей в течение
срока действия договора займа социальная выплата
предоставляется в таком же размере (но не более
900 тыс. рублей в общей сумме). Социальная выплата может быть направлена только на погашения
оставшейся части займа (постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2013 г.
№ 369 «О мерах по улучшению жилищных условий
многодетных семей за счёт средств бюджета Удмуртской Республики»).
Средства целевого жилищного займа могут
быть направлены на строительство, реконструкцию
и приобретение жилых помещений на первичном и
вторичном рынке жилья.
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и инвалидов ВОВ и членов их семей (приняты 3198
ветерана).
В 2014 г. объем средств федерального бюджета,
поступивших для обеспечения жильём ветеранов
Великой Отечественной войны, составил 88,5 млн
рублей). С использованием этих средств 76 человек
улучшили жилищные условия.
В 2015 г. на указанные цели поступили средства в объеме 82,9 млн рублей позволяющие обеспечить 69 человек. Отметим, что с апреля 2015 г. размер выплаты составляет 1 194 336 рублей, так как
среднерыночная стоимость одного квадратного
метра жилья по Удмуртии равна 33 176 рублей.
(В 1 квартале 2015 г. размер выплаты составлял
1 189 584 рубля.)
На 1 ноября 2015 г. на учете остаются 108 человек. Это граждане, признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий, в конце 2014 г. и в
2015 г.
В 2016 г. в Удмуртской Республике на обеспечение жильем указанной категории граждан предусмотрены средства в сумме 105,1 млн рублей, что
позволит улучшить жилищные условия еще 88 ветеранам ВОВ.
Напрямую зависит от объемов выделяемых
Российской Федерацией средств и обеспечение жильём ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
В настоящее время ожидают оказания мер поддержки 1303 гражданина, принятых на учет нуждающихся до 1 января 2005 г. Объем средств, поступающих из федерального бюджета, незначителен и
очередь продвигается медленно.
Так, в 2014 г. мера господдержки была предоставлена 10 гражданам указанной категории на
сумму 6,7 млн рублей
В 2015 г. объём средств из федерального бюджета составил 33,4 млн руб., что позволит предоставить выплаты 55 гражданам, из них за 10 месяцев
2015 г. улучшили жилищные условия 40 граждан.
К началу декабря 2015 г. в республике не реализовано 17 свидетельств, выданных ветеранам
ВОВ и ветеранам боевых действий и инвалидам.
Продолжается работа по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан с использованием
механизма предоставления государственных жилищных сертификатов. В 2014 г. 44 гражданам
предоставлены сертификаты на сумму 63,1 млн
рублей.
На 2015 г. для Удмуртской Республики было
выделено средств из федерального бюджета в сумме
54,5 млн рублей, что позволило выдать 32
сертификата. За десять месяцев 2015 г. были
улучшены жилищные условия с использованием
сертификатов 27 граждан.
На учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоят еще 141 семья граждан

из числа пострадавших от радиационных аварий,
вынужденных переселенцев и переселенцев с Крайнего севера.
Для повышения доступности жилья в Удмуртской Республике применяются и новые формы поддержки граждан в улучшении жилищных условий,
например в рамках программы «Жильё для российской семьи», основным условием которой является
реализация жилья экономического класса по цене,
не превышающей 35 тыс. рублей за один квадратный метр, при условии компенсации за построенные
инженерные сети до 4 тыс. рублей за один квадратный метр жилья.
В 2016 г. планируется участие Удмуртской Республики в конкурсном отборе в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в
рамках ФЦП «Жилище», поддержка молодых семей
в которой предусмотрена в форме 30-35 процентного субсидирования части стоимости жилья.
24 ноября 2015 г. принят закон Удмуртской
Республики «О регулировании отношений по предоставлению жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального
использования в Удмуртской Республике». Этим законом устанавливается, что нуждающимися в
предоставлении жилых помещений жилищного
фонда социального использования по договорам
найма признаются граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях по основаниям,
установленным частью 1 статьи 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации в случае, если:
1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества за 12 месяцев, не превышает максимальный
размер, установленный органом местного самоуправления;
2) гражданин не признан и не имеет оснований
быть признанным малоимущим.
Эффективность реализации всех программ зависит и от уровня их финансирования. Каждому из
включенных в программы мероприятий соответствует определенная технология бюджетного инвестирования, либо комплекс таких технологий.
При этом все существующие технологии можно
классифицировать по степени участия бюджетных
средств на: 1) прямые государственные капитальные вложения; 2) долевое участие средств бюджета;
3) стимулирования спроса и предложения на рынке
жилья.
Поэтому можно сделать вывод, что эффективная реализация жилищных программ в регионе связана с уровнем жизни (доходов) населения, качеством исполнения региональных жилищных программ, а также объемами государственных, капитальных вложений и социальных субсидий.
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Грахов В. П., Мохначов С. А., Кислякова
Ю. Г., Симакова У. Ф. Особливості державної
підтримки житлового будівництва в регіоні
Предмет/тема. У статті розглянуто питання
розвитку ринку житлового будівництва в соціальноекономічній системі регіону на прикладі Удмуртської Республіки. Виявлені вживані нині способи
вирішення проблеми забезпечення житлом окремих
категорій громадян.
Цілі/завдання. Виявити і змістовно розкрити
особливості формування і вибору державних інструментів інвестиційної підтримки житлового будівництва на території Удмуртської Республіки.
Методологія. У дослідженні використовувався
системний підхід, методи структурного аналізу, статистичні методи.
Результати. Визначено особливості інвестиційної політики у сфері житлового будівництва в
умовах соціально орієнтованої економіки на території Удмуртської Республіки.
Висновки/значущість. Відповідно до вимог
федерального законодавства в Удмуртській Республіці реалізується програмний підхід до забезпечення
житлом окремих категорій громадян. Ефективність
реалізації усіх програм забезпечення житлом окремих категорій громадян залежить і від рівня їх фінансування. Кожному з включених в програми заходів відповідає певна технологія бюджетного інвестування, або комплекс таких технологій. Ефективна
реалізація житлових програм в регіоні пов'язана з
рівнем життя (прибутків) населення, якістю виконання регіональних житлових програм, а також
об'ємами державних, капітальних вкладень і соціальних субсидій.
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Грахов В. П., Мохначев С. А., Кислякова
Ю. Г., Симакова У. Ф. Особенности государственной поддержки жилищного строительства
в регионе
Предмет/тема. В статье рассмотрены вопросы
развития рынка жилищного строительства в социально-экономической системе региона на примере
Удмуртской Республики. Выявлены применяемые в
настоящее время способы решения проблемы обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Цели/задачи. Выявить и содержательно
раскрыть особенности формирования и выбора государственных инструментов инвестиционной поддержки жилищного строительства на территории
Удмуртской Республики.
Методология. В исследовании использовался
системный подход, методы структурного анализа,
статистические методы.
Результаты. Определены особенности инвестиционной политики в сфере жилищного строительства в условиях социально ориентированной экономики на территории Удмуртской Республики.
Выводы/значимость. В соответствии с требованиями федерального законодательства в Удмуртской Республике реализуется программный подход
к обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Эффективность реализации всех программ
обеспечения жильем отдельных категорий граждан
зависит и от уровня их финансирования. Каждому
из включенных в программы мероприятий соответствует определенная технология бюджетного инвестирования, либо комплекс таких технологий. Эффективная реализация жилищных программ в регионе связана с уровнем жизни (доходов) населения,
качеством исполнения региональных жилищных
программ, а также объемами государственных, капитальных вложений и социальных субсидий.

Grakhov V., Mokhnachev S., Kislyakova Yu.,
Simakova U. Special Features of State Support of
Housing Construction at the Region
Importance. In the article the questions of development of the market of housing construction in the socio-economic system of region on example of the Udmurt Republic. Identified the currently used ways of
solving the problem of providing housing to certain categories of citizens.
Objective. To identify meaningful and to reveal
the peculiarities of formation and selection of investment instruments of state support of housing construction in the Udmurt Republic.
Methods. In the study used a systematic approach,
methods of structural analysis, statistical methods.
Results. The features of investment policy in the
sphere of housing construction in the conditions of socially focused economy in the territory of the Udmurt
Republic.
Conclusions and Relevance. In accordance with
the requirements of Federal law in the Udmurt Republic
is implementing a programmatic approach to providing
housing for certain categories of citizens. The effective
implementation of all housing programs for certain categories of citizens depends on their level of funding.
Each of the programme of activities corresponds to a
certain budget technology investment, or a complex of
such technologies. Effective implementation of housing
programs in the region associated with standard of living (income) of the population; the quality of execution
of regional housing programs, as well as amounts public
capital investment and social subsidies.
Keywords: housing, Udmurt Republic, state instruments of investment support, provision of housing for
separate categories of citizens.
Стаття надійшла до редакції 26.01.2016
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
ЯК ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Сільські території відіграють системоутворюючу роль: як просторовий базис аграрного виробництва, де формується основа
продовольчої безпеки країни; як місце проживання
сільського населення; як важлива складова екосистеми. Історично сільські території розвивалися з
огляду на існуючі (в ретроспективі) концепції держави та її соціально-економічного потенціалу. В
умовах перманентної (кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)
екологічної кризи на планеті та демографічної кризи
в розвинених країнах одним з теоретико-методологічних підходів до розвитку сільських територій постає концепція соціальної держави.
Аналіз останніх досліджень. Питанням концепції соціальної держави та її становлення присвячені монографії Д. Г. Севрюка [1], А.О. Сіленка [2],
Н.М. Хоми [3] та ін. Проблеми ідентифікації і класифікації сільських територій окреслені в книзі
О.І. Павлова [4], теоретико-методологічні аспекти
сільського розвитку – у монографіях цього ж автора
[5], В.С. Дієсперова [6], А.В. Лісового [7], О.П. Славкової [8], М. П. Талавирі [9], інших дослідників, в
авторській публікації [10].
Метою статті є висвітлення результатів досліджень з проблеми розвитку сільських територій на
засадах концепції соціальної держави, проведених
Міжнародним центром досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації.
Виклад основного матеріалу. Про основну
роль сільського господарства країни у формуванні

продовольчої безпеки свідчить достатньо високий
рівень самозабезпеченості основними видами продовольства (відношення виробництва до внутрішнього використання на території України), який у
2014 р. склав: зерно – 230,9%; картопля – 105,5;
овочі та продовольчі баштанні – 103,4; плоди, ягоди
та виноград – 82,0; м’ясо та м’ясопродукти – 101,2;
молоко та молокопродукти – 103,6; яйця – 116,5%
[11, с. 147].
У 2015 р. згідно даних Міністерства аграрної
політики та продовольства України сільськогосподарські товаровиробники переорієнтувалися на ринки країн Азії (7,4 млрд дол.), ЄС (5,9 млрд дол.), Африки (2,2 млрд дол.). Основними видами продовольства, що експортується, є продукція рослинництва
(13,8 млрд дол.): зернові злаки, олія соняшникова,
насіння олійних культур, цукор, тютюнові вироби.
Експорт тваринницьких продуктів склав 1,0 млрд
дол. (м'ясо та субпродукти, молокопродукти, готові
чи консервовані продукти з м’яса тощо).
У сільському, лісовому та рибному господарстві створюється 11,8% валової доданої вартості
країни (2014 р.). За 2011-2014 рр. темпи зростання
валової доданої вартості у зазначеному секторі національної економіки перевищували загальнодержавні темпи. Це свідчить про високий потенціал аграрного сектора та сприятливу зовнішньоекономічну
кон’юнктуру на світових ринках продовольства
(табл. 1).

Таблиця 1
Валова додана вартість за видами економічної діяльності
2011

2012

2013

Валова додана вартість (основні ціни), млрд грн
1166,9 1262,2 1318,9
Сільське, лісове та рибне господарство
110,0
113,2
131,7
У відсотках до загального підсумку
Валова додана вартість (основні ціни)
100,0
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
9,4
9,0
10,0
Джерело: дані Державної служби статистики [11, с. 35], власні розрахунки.
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1361,7
160,5

2014 р. у % до
2011 р.
116,7
145,9

100,0
11,8

х
+2,4 п. п.
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Сільські території є не лише виробничим базисом (сільськогосподарські угіддя), але й місцем проживання сільського населення. Однак, впродовж
1991-2013 рр. згідно зі статистичними даними чисельність сільського населення скоротилася майже на
4 млн осіб. Якщо в 1991 р. було близько 500 сіл із

населенням до 50 осіб, то зараз таких вже 4 тис. (у 8
разів більше). При чисельності постійного населення України впродовж 2011-2014 рр. 43-46 мл.
осіб сільське населення складало 14 млн осіб, тобто
близько третини (табл. 2).
Таблиця 2

Населення України (станом на 1 січня)
Усе населення (постійне), млн осіб
Сільське населення, млн осіб
Частка сільського населення, %
Частка сільського населення у віці 16-59 років, %

2012

2013

2014

2015

45,5
14,3
31,5
29,6

45,4
14,2
31,4
29,6

45,2
14,2
31,3
29,8

42,8
13,3
31,2
29,7

2015 р. у % до
2012 р.
94,1
93,0
-0,2 п. п.
+0,1 п. п.

Джерело: дані Державної служби статистики [11, с. 29], власні розрахунки.

Втім, унаслідок швидкого старіння та міграції
молоді в міста питома вага сільського населення у
працездатному віці (16-59 років) менша, ніж у місті,
і складає близько 30%.

Розглядаючи зайнятість населення в розрізі видів економічної діяльності, варто зазначити, що у
сільському, лісовому та рибному господарстві зайнято в межах 17% (табл. 3), що значно вище рівня
європейських країн.
Таблиця 3
Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

2012
2013
Усього, млн осіб
20,4
20,4
Сільське, лісове та рибне господарство, млн осіб
3,5
3,6
У відсотках до загального підсумку
Усього
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
17,2
17,5

2014
18,1
3,1

2014 р. у % до 2012 р.
88,7
86,6

100,0
17,1

х
-0,1 п. п.

Джерело: дані Державної служби статистики [11, с. 30], власні розрахунки.

Дослідження структури найманих працівників
за видами економічної діяльності показує, що в сільському, лісовому та рибному господарстві країни

зайнято близько 10% усіх найманих працівників, у
тому числі в сільському господарстві близько 9%
(табл. 4).
Таблиця 4
Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності
2011

2012

Усього, млн осіб
7,7
7,6
Сільське, лісове та рибне господарство
0,7
0,7
у т. ч. сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг
0,6
0,6
У відсотках до загального підсумку
Усього
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
9,2
9,2
у т. ч. сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг
8,2
8,2

2013

2014

7,3
0,7

6,8
0,6

2014 р. у % до
2011 р.
88,3
85,7

0,6

0,5

83,3

100,0
9,1

100,0
9,7

х
+0,5 п. п.

8,1

8,6

+0,4 п. п.

Джерело: дані Державної служби статистики [11, с. 31], власні розрахунки.

Для значної частки сільських жителів заробітна
плата є головним джерелом їх існування. Варто зазначити, що внаслідок дії багатьох чинників рівень
доходів на селі десятиліттями був нижчим за рівень
доходів у місті (табл. 5).
Територія – це обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних
або умовних межах; вона визначається протяжністю

як специфічний вид «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними
умовами, економічним освоєнням [12]. Сільська територія, на наш погляд, – це частина території, що
визначається протяжністю, площею, природно-економічними умовами, де може здійснюватися переважно сільськогосподарське виробництво і можуть
бути розташовані населені пункти.
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Таблиця 5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності
2014 р. у % до
2011 р.
Усього, грн
2633
3026
3265
3480
132,2
Сільське, лісове та рибне господарство, грн
1853
2086
2340
2256
121,7
у т. ч. сільське господарство
1791
2026
2270
2476
138,2
У відсотках до середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників в цілому по країні
Сільське, лісове та рибне господарство
70,4
69,0
71,7
73,4
+3,0 п. п.
у т. ч. сільське господарство
68,0
67,0
69,5
71,2
+3,2 п. п.
2011

2012

2013

2014

Джерело: дані Державної служби статистики [11, с. 32], власні розрахунки.

Особливістю сільської поселенської мережі є
те, що вона значною мірою залежить від розвитку
сільськогосподарського виробництва. Проведені дослідження свідчать, що укрупнення колгоспів в 6070-ті роки минулого століття стало початком відмирання так званих «неперспективних» сіл та у геометричній прогресії сприяло міграції сільської молоді в міста.
Реформування аграрної економіки в період з
90-х років ХХ ст. до нашого часу на перший план
виносило питання переведення сільськогосподарського виробництва на ринкові засади господарювання. Отже, основним ставала економічна доцільність функціонування тих чи інших організаційноправових форм господарювання. Водночас «на
завтра» відкладалися соціальні питання.
Сьогодні, як вважають дослідники, однією з
фундаментальних проблем економічної науки є розроблення теоретико-методологічних засад комплексного і збалансованого розвитку аграрного сектора економіки і сільських громад як єдиної агросоціальної системи [13].
Розглядаючи розвиток села з позицій теорії
життєвого циклу, на наш погляд, можна простежити
чотири етапи: народження, зростання, стабільність,
занепад. Розглянемо ці стадії на прикладі одного з
типових сіл, утворених внаслідок столипінської аграрної реформи (1906-1915 рр.), метою якої було
створення хутірського й відрубного господарства
шляхом переселення селян, – село Михайлове Котелевського району Полтавської області, розташоване
на межі Полтавської, Харківської та Сумської областей за 14 км від районного центру.
Етап його народження започаткований у
1915 р., коли був утворений хутір Михайлове. Як зазначає М. П. Борщ у котелевській районній газеті
«Народна трибуна» [14], за спогадами старожилів у
20-х роках село забудовувалося згідно плану: в
центрі – громадський двір з адміністративним приміщенням, кузня, майстерня по дереву, конюшня.
Зайнятість населення на початку ХХ ст. забезпечувала індивідуальна сільськогосподарська діяльність,
враховуючи сприятливі природно-кліматичні умови
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(адже, родючий чорнозем тут залягає завглибшки більше метра).
Стадія зростання села припадала на 19301950-ті роки. Доросле населення працювало в основному у місцевому колгоспі в рільничій, тракторній
та будівельній бригадах, на молочно-товарній та
вівцефермі, в автопаркові, інших підрозділах. У населеному пункті був медпункт, поштове відділення,
клуб, магазин. У 1950-х роках село було радіофіковане, у 1966 р. – електрифіковане.
Короткий етап стабільності (пік розвитку), очевидно, припав на 1960-ті роки. Про це говорить той
факт, що Михайлове було одним з кращих сіл району і області, бо призначалося для відвідування іноземними туристами (зокрема, у цей період там побувало десяток делегацій).
Кожен етап життєвого циклу, на наш погляд,
створює передумови для формування наступного.
Так, в межах етапу стабільності формувалися умови
для занепаду села. У 1958 р. колгосп як самостійна
виробнича організація був ліквідований шляхом
включення до складу більш потужного господарства, контора якого знаходилася в райцентрі. Зміна
статусу села як центру сільськогосподарського підприємства на статус бригадного села не змогло не
вплинути на його розвиток, тим паче, що це відбувалося за умов пануючої на той час концепції неперспективних сіл.
Етап занепаду схоже розпочався у 1970-х роках
і триває по даний час. До занепаду села, очевидно,
привели й соціальні фактори, зокрема, бездоріжжя.
Адже із запізненням побудована дорога з твердим
покриттям, що з’єднала село з райцентром, заасфальтована центральна вулиця. Ще одним супутнім
чинником (чи наслідком) стало перетворення у
1979 р. неповної середньої школи у початкову, яку
закрили у 1991 р. Від подальшого знелюднення села
не врятувала навіть газифікація у 1990-х роках.
Через 100 років існування це село, як і низка інших в Україні, знаходиться на межі зникнення, про
що свідчить суттєве зменшення чисельності його
населення, непрацездатність всіх об’єктів соціальної інфраструктури. Позитивним моментом, є те, що
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владою організований підвіз до райцентру: учнів до
школи, дошкільнят – у дитсадок.
Розвиток сільських територій, на наш погляд,
має ґрунтуватися на основі концепції соціальної
держави. «Економічна енциклопедія» визначає її основні функції: справедливий перерозподіл доходів
між різними верствами і групами через запровадження прогресивного оподаткування; створення
відповідних умов для розвитку особистості, її творчих здібностей; реалізація права на змістовну працю
для кожної працездатної людини, у процесі якої
розвиваються її організаторські, розумові й творчі
здібності; високий рівень матеріального добробуту
й задоволення духовних потреб; захист громадян від
негативних аспектів механізму ринкової економіки;
забезпечення економічної, соціальної та політичної
стабільності суспільства (передусім недопущення
соціальних конфліктів та ін.) [15, с. 419].
На європейському континенті виділяють такі
моделі соціальної держави: англосаксонська (лібералізм + популізм), скандинавська (соціал-демократія), західноєвропейська (соціал-демократія + християнська демократія), південноєвропейська (спадщина фашизму + популізм), східноєвропейська
(спадщина соціалізму + неолібералізм) [16].
Незважаючи на чисельні недоліки соціальної
моделі держави (зростання боргових зобов’язань
держав, збільшення соціальної диференціації, загострення екологічних проблем, рух соціальної активності окремих верств населення до радикалізму, корупція), її інститути в цілому забезпечили економічний і соціальний розвиток західноєвропейських
країн у період після Другої світової війни до наших
днів.
Важливим напрямом удосконалення підходів у
формуванні соціальної держави, на думку Р. С. Грінберга [17, с. 226], є врахування того, що не можна
все віддавати на відкуп ринковій економіці, адже без
соціально-політичних обмежень ринкова економіка
нездатна забезпечити справедливість у суспільстві.
Як зазначає академік НАН України В. М. Геєць, глобальні виклики сучасності довгострокового характеру (серед яких – виснаженість навколишнього середовища та його ресурсів, нові види хвороб, глобальне потепління, конфлікти за ресурси і ряд інших)
можуть виявитися нерозв'язаними у процесі економічного зростання колишньої моделі. Відповіддю на
негативний сценарій розвитку подій може стати політика відтворення економічної та соціальної життєдіяльності на основі загальної гуманізації виховання
та освіти, яка сприятиме формуванню в наступному
поколінні «критичної маси» людей, здатних і в індивідуальних, і в колективних засадах суспільного і
державного устрою раціоналізувати свою поведінку
(в тому числі і у взаємодії з навколишнім середовищем). До регуляторного механізму взаємодії соціального і державного необхідно імплементувати

етичну складову, яка, як показав досвід колишньої
соціалізації людини й держави, не була в нього
включена [16].
У контексті розвитку інституціональної теорії
під впливом глобалізації інститут держави трансформується в нові моделі та форми, зокрема, в утворення типу корпорації-держави [18], заміну концепції соціальної держави на концепції держави розвитку [19, с. 1-9]. Аналіз тенденцій розвитку моделей соціальної держави свідчить про обмеження соціальної функції держави шляхом зменшення соціальних програм, в т.ч. і для сільського населення, децентралізації влади на регіональному рівні, розвитку сільських громад.
Проблематичним є те, що сільське господарство (відповідно й сільське населення) потерпає від
так званих «провалів ринку», які час від часу виникають внаслідок неспрацювання традиційних ринкових законів, зокрема, на ринку праці. Про це свідчить і те, що впродовж останніх 15-20 років більшість випускників сільських шкіл поповнюють лави
вищих навчальних закладів, у той же час як через
недобори постає питання про існування окремих
сільських профтехучилищ, які готують кадри механізаторів та інших фахівців для села. Тому держава
має удосконалювати свої інститути з тим, щоб соціальна держава могла обмежувати зазначені провали
ринку, забезпечуючи розвиток сільської місцевості.
Одним із механізмів удосконалення розвитку
сільських територій в межах концепції соціальної
держави є застосування програмно-цільового підходу. Очевидно, координатором розробки відповідних програм має бути міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, а до формування програми мають залучатися інші міністерства і відомства, зокрема, міністерство аграрної політики і продовольства, наукові установи, вищі навчальні заклади.
Висновки. Доведена доцільність розвитку сільських територій на засадах концепції соціальної держави. Встановлено, що аналіз функціонування сільських населених пунктів варто здійснювати з позицій теорії життєвого циклу, виділивши чотири
етапи: народження, зростання, стабільність, занепад. До першочергових напрямків соціально-економічного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури села варто віднести такі: удосконалення
державного регулювання доходів сільського населення, зокрема, оплати праці сільськогосподарських
працівників, підвищення їх рівня до середнього по
країні; розробка й реалізація державних програм із
розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, благоустрою сільських населених пунктів; застосування програмно-цільового підходу як інструмента державного регулювання розвитку сільських
територій.
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Іванов С. В., Рогоза М. Є., Перебийніс В. І.
Концепція соціальної держави як теоретична
база розвитку сільських територій
Доведена доцільність розвитку сільських територій на засадах концепції соціальної держави.
Встановлено, що аналіз функціонування сільських
населених пунктів варто здійснювати з позицій теорії життєвого циклу, виділивши чотири етапи: народження, зростання, стабільність, занепад. Обґрунтовано основні напрямки соціально-економічного
забезпечення розвитку соціальної інфраструктури
села.
Ключові слова: соціальна держава, сільські території, життєвий цикл.
Иванов С. В., Рогоза Н. Е., Перебийнос В. И.
Концепция социального государства как теоретическая база развития сельских территорий
Доказана целесообразность развития сельских
территорий на основе концепции социального государства. Установлено, что анализ функционирования сельских населенных пунктов следует осуществлять с позиций теории жизненного цикла, выделив четыре этапа: рождение, рост, стабильность,
упадок. Обоснованы основные направления социально-экономического обеспечения развития социальной инфраструктуры села.
Ключевые слова: социальное государство, сельские территории, жизненный цикл.
Ivanov S., Rohoza M., Perebyinis V. Concept of
Social State as Theoretical Framework of Rural
Areas Development
The expediency of rural areas development based
on the concept of the social state has been proved. It has
been established that it is necessary to analyse rural areas functioning from the standpoint of the life cycle theory, highlighting four stages: birth, growth, stability, decline. The basic directions of social and economic provision of social infrastructure have been substantiated.
Keywords: social state, rural areas, life cycle.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС
Республику изучали Л.С. Черной и В.М. Давыдов.
Различные аспекты развития стран участниц БРИКС
содержатся в работах А.А. Акаева, А.В. Коротаева,
С.Ю. Малкова, И.Е. Ануфриева и Д.И. Кузнецова.
Однако, дальнейшие перспективы развития стран в
группе БРИКС не достаточно исследованы.
Целью данной работы является анализ и прогнозирование некоторых показателей стран БРИКС.
С момента образования Бразилией, Россией,
Индией и Китаем интеграционного объединения
БРИКС, страны стали значимы в мировом масштабе
среди 251 страны Мира в экономических, социальных, политических и военных областях. Так, Китай
является первой по величине экономикой мира и
вместе с Индией входит в десятку стран по темпам
роста номинального ВВП на душу населения, а
также лидирует по множеству других показателей
глобального рейтинга. Китай занимает ведущие места в рейтинге стран по таким категориям, как: золотовалютные резервы, сальдо торгового баланса, численность вооруженных сил и рабочая сила (табл. 1).

За период с 2008 по 2016 г. произошло существенное влияние стран БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) на
мировую экономику, численность которых составляет 40% населения мира, а площадь занимает четверть суши Земли. За восемь лет существования интеграционного объединения ВНД стран значительно вырос. Так, наибольшего роста показатель
достиг в России, составив 74%, тогда как в ЮжноАфриканской Республике показатель снизался на
58,9% [1]. Исходя из вышесказанного, определение
перспектив развития стран БРИКС является весьма
актуальным, поскольку объединение находится в
стадии формирования самодостаточной экономической системы.
Существенный вклад в изучение экономики
Бразилии внесли Г.В. Осипов и И.И. Абылгазиев.
Россию более детально изучали В.Л. Макаров и В.А.
Садовничий. Экспертами в области экономики Индии являются В.С. Степин и В.И. Юртаев. Изучением экономики Китая занимались С.В. Степашин,
К.А. Лихачев и А.В. Лукин. Южно-Африканскую

Таблица 1
Глобальный рейтинг стран БРИКС [1]
Категория\Страна
Темпы роста населения
Государственный долг
ВВП (реальный) темпы роста
ВВП (номинальный) на душу населения
Индекс развития человеческого потенциала
ВВП (ППС) на душу населения
Внешний долг
Производство автомобилей
Импорт
Прямые иностранные инвестиции
Экспорт
Население
Сеть автомобильных дорог
ВВП (номинальный)
Рабочая сила
Количество пользователей Интернета
ВВП (ППС)
Численность вооружённых сил
Количество мобильных телефонов
Потребление электроэнергии
Сальдо торгового баланса
Золотовалютные резервы
Военные расходы
Железнодорожная сеть
Площадь

Бразилия
107
47
15
53
73
71
28
6
20
11
18
5
4
7
5
5
8
14
5
9
187
7
12
10
5

56

Россия
221
122
88
56
55
51
24
19
17
12
11
9
8
8
7
7
6
5
4
4
4
3
3
2
1

Индия
93
29
4
138
119
127
26
7
11
29
16
2
3
10
2
4
3
3
2
5
169
6
10
4
7

Китай
156
98
5
94
89
93
23
1
2
5
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
3

ЮАР
158
88
17
71
110
77
45
24
34
31
36
25
18
28
34
44
25
59
25
14
179
33
43
12
25

Лидер
Индия
Индия
Индия
Бразилия
Россия
Россия
Китай
Китай
Китая
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Россия
Россия
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Импорт в Китай в 2015 г. по сравнению с 2008 г.
вырос на 11%, что связано с покупкой транспорта,
машин и оборудования, доля которых составляет
37% от общего количества импорта [1]. Тогда как,
количество экспорта оставалось неизменным, что
вызвано перенасыщением практически всех рынков.
Россия, обладает значительными сырьевыми
ресурсами, такими как нефть – 32% и газ – 6% мирового запаса, что способствует активному торговоэкономическому и техническому сотрудничеству с
партнерами по БРИКС. Так, например, в 2015 г. был
подписан крупнейший в мире договор на поставку
газа между Россией и Китаем, общая сумма которого составила 400 млрд долл. США. Россия занимает первое место по общей площади территории,
которая составляет 17 млн км2 суши, а также входит
в первую десятку по золотовалютным резервам,
численности вооруженных сил, населению и номинальному ВВП [1]. После вступления в БРИКС, показатель импорта России снизился на 7,2%, что положительно отразилось на экономике страны
(рис. 1). На протяжении 2008-2014 гг. экспорт удерживал свое значение в районе 30 млрд долл. США,
тогда как в 2015 г. показатель вырос на 9%, составив
32,8% [1]. Согласно прогнозу такое значение показателя продержится до 2021 г., что связано с вступлением страны в группу БРИКС. Основу российского экспорта составляют топливно-энергетические товары, которые составляют 61% доходной части бюджета страны [1]. В условиях экономических
санкций, при определении перспективных направлений взаимодействия России с Китаем упор сделан
на развитие энергосбережения, нового информационного оборудования, биотехнологии, производства
высокотехнологичного комплектного оборудования
и др. [5].
Бразилия находится на 53 месте по номинальному ВВП на душу населения и является лидером по

данному показателю среди стран БРИКС. В качестве основного торгового партнера Бразилии в течение последних лет закрепился Китай. По итогам
2015 г. товарооборот Бразилии с Китаем вырос на
10,3% и составил 83,3 млрд долл. США. Основной
статьей экспорта Бразилии является железная руда.
Импорт Бразилии из Китая в 2015 г. также вырос на
9%, составив 37,3 млрд долл. США. Китай является
крупнейшим поставщиком товаров в Бразилию,
доля которого составляет 16% в общем объеме бразильского импорта, тогда как доля импорта российских товаров составляет 1,12% [1].
Индия смогла усилить свою геополитическую
конкуренцию и заявить о себе как о важном технологическом центре мировой экономики благодаря
присоединению к БРИКС. Так, например, в 2015 г.
среднегодовой темп роста предприятий ориентированных на IT услуги составил 9% компаний мира.
Экспорт из Индии после вступления в БРИКС вырос на 7%, основу которого составляют нефтепродукты – 19,3%, тогда как импортом является сырая
нефть. [1]
В связи со вступлением ЮАР в БРИКС показатель экспорта вырос на 6%, что связано с увеличением товарооборота с Китаем. Вступив в тесное сотрудничество с четырьмя другими членами группы,
страна сумела добиться значительных успехов в
привлечении внутренних инвестиций. Основными
секторами рынка иностранных инвестиций в ЮАР
являются: телекоммуникации, энергетика, легкая
промышленность и автомобилестроение.
Исходя из анализа импорта-экспорта стран
БРИКС, сделан прогноз рассмотренных показателей
до 2021 г. Так, в Бразилии и Южной Африке показатель экспорта останется неизменным, тогда как в
России экспорт незначительно увеличится, в Индии
и Китае показатель вырастет почти на четверть по
сравнению с 2008 г.
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Рис. 1. Прогноз доли импорта товаров и услуг
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Заметим, что во всех странах импорт увеличится, тогда, как в России показатель снизится на
7,5%, что будет происходить на фоне проведения
политики импортозамещения.
Общая тенденция импорта и экспорта свидетельствует об увеличении показателей. Поскольку
импорт является одной из компонент ВНД, рассмотрим данный показатель более детально. В 2008 г. показатель ВНД в Бразилии составил 7330 млрд долл.
США, тогда как в 2015 г. показатель вырос на 27%
[1]. Ведущую региональную роль и возрастающее
влияние на мировую экономику Бразилии обеспечивает её значительные территории – 8 млн км2, плодородная почва и природные богатства, такие как

ниобий, бериллий, тантал, цирконий, уран, торий,
которые успешно эксплуатируются добывающей и
обрабатывающей промышленностью. Также существенное влияние на позитивную динамику экономических показателей оказывает неизменная численность населения, составляющая 194 млн чел. В
2014 г. в экономике произошел спад ВНД на 6,3%,
что связано с падением мировых цен на сырье. На
экономическую ситуацию в Бразилии в 2013 г. продолжали оказывать влияние внешние экономические факторы – кризисные явления, сохраняющиеся
в мировой экономике, неустойчивость основных валют, рост денежной массы, проблемы с исполнением долговых обязательств и т.д. [4].
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Рис. 2. Прогноз доли экспорта товаров и услуг
слабым приростом доходов и безработицей в частном секторе [1].
Прогноз ВНД для стран БРИКС до 2021 г. свидетельствует о существенном росте показателя с
2015 г., что связано со снижением цен на сырьевые
ресурсы, изменениями денежно-кредитной политики, а также развитием новых отраслей, таких как:
микроэлектроника, вычислительная техника, роботостроение, атомное и аэрокосмическое производство, микробиологическая промышленность и индустрия информатики [3].
Анализ экспорта, импорта и ВНД стран, вступивших в БРИКС, свидетельствует о позитивных
сдвигах в сторону экономической интеграции. Так,
Бразилия специализируется на железной руде, что
является основной статьей экспорта, Россия поставляет в союз газ и нефть, Индия развивает IT технологии, ведущей статьей экспорта Китая, является
транспортное оборудование. Прогноз макроэкономических показателей свидетельствует, что во всех
странах будет наблюдаться их рост, пиковое значение которых будет достигнуто в 2021 г. Наибольшего темпа роста ВНД достигнет Россия, составив
17,8%, лидирующее значение по импорту займет
Китай, составив 13,1%, в то время, как по экспорту –
Индия с ростом показателя в 15,9% [1].

В России в 2009 г. показатель ВНД отметился
незначительным спадом пикового состояния. Однако, уже в 2010 г. показатель превысил рекордное
значение 2008 г. на 4%, что связано с масштабными
антикризисными мероприятиями, которые предпринимало правительство.
На момент вступления в БРИКС, ВНД Индии
составил 1030 млрд долл. США, тогда как в 2015 г.
показатель вырос на 20%, что связано с разнообразием сельскохозяйственной продукции, широким
диапазоном современных отраслей промышленности и множеством видов услуг [4]. Большая часть рабочей силы занята в сельском хозяйстве, однако сектор услуг является основным источником экономического роста, который составляет 56% ВВП страны
[4].
В Китае наблюдается устойчивый рост ВНД.
Так, по сравнению с 2008 г. показатель вырост на
49%, что связано с развитием отраслей экономики,
ориентированных на внешний рынок, низкими темпами инфляции – 1,5% в 2015 г., а также достаточно
высоким объемом золотовалютных резервов –
3 трлн долл. США [1].
ЮАР присоединилась к союзу в 2011 г. и уже в
2013 г. показатель упал на 58%, что связано со снижением цен на золото на мировом рынке на 35,2%,
58

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Л. В. Шабалина, Т. В. Лавриненко
25000

20000

Бразилия

15000

Россия
Индия
10000

Китай
ЮАР

5000

2021

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

0

Рис. 3. Прогноз ВНД стран БРИКС
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Шабалина Л. В, Лавриненко Т. В. Перспективы развития стран БРИКС
В статье проанализированы отдельные экономические показатели, характеризующие роль
БРИКС в глобальной экономической системе на основе экспортных и импортных показателей, а также
ВНД в разрезе каждой из стран-участниц. Сделан
экономический прогноз, свидетельствующий о положительной динамике анализируемых показателей, пиковое значение которых достигнет в 2021 г.
Сделан вывод, о том, что БРИКС в 2015 г. был
наиболее влиятельным экономическим союзом в
мире.
Ключевые слова: БРИКС, Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР, ВНД, экспорт, импорт, прогноз, перспективы.
Shabalinа L., Lavrinenko T. Development
prospects of the BRICS
The article analyzes some economic indicators
characterizing the role of the BRICS in the global
economic system based on export and import figures, as
well as in the context of the GNI of each of the
countries-participants. The economic outlook, which
has been carried out, indicates the positive dynamics of
the analyzed parameters and their peak is to reach in
2021. It has been concluded that the BRICS in 2015 was
the most influential economic union in the world.
Keywords: BRICS, Brazil, Russia, India, China,
South Africa, GNI, export, import, outlook, perspective.

Шабаліна Л. В., Лавриненко Т. В. Перспективи розвитку країн БРІКС
У статті проаналізовано окремі економічні показники, що характеризують роль БРІКС в глобальній економічній системі на основі експортних і імпортних показників, а також ВНД в розрізі кожної з
країн - учасниць. Зроблено економічний прогноз, що
свідчить про позитивну динаміку аналізованих показників, пікове значення яких досягне в 2021 р.
Зроблено висновок, про те, що БРІКС в 2015 р. був
найбільш впливовим економічним союзом в світі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ
Постановка проблеми. Відмінності соціальноекономічного розвитку регіонів країн останнім часом досить часто обговорюються в науковій літературі, як вітчизняних, так і закордонних авторів. Різниця в рівні розвитку регіонів негативно впливає на
рівень розвитку країни в цілому та повинна втримуватися в стійких межах. Результати аналізу диференціації соціально-економічного розвитку регіонів
можуть слугувати основою для державної політики
як на рівні регіонів, так і на рівні держави в цілому.
Методологія, яка використовується в дослідженні включає багатовимірний статистичний метод – кластерний аналіз, який дозволяє виявити
стійкі групи регіонів за множиною характеристик.
Перевага кластерного аналізу полягає в тому, що він
дозволяє розподіляти об'єкти не по одному параметру, а по цілому набору ознак. Крім того, кластерний
аналіз на відміну від більшості математико-статистичних методів не накладає ніяких обмежень на закони розподілу значень розглянутих факторів.
«Необхідність використання методів кластерного аналізу у вітчизняній практиці продиктована
тим, що він дозволяє окреслити рамки і межі інтеграції всіх головних інструментів державної політики економічного розвитку і є засобом забезпечення процесу сталого розвитку регіонів… Кластерний аналіз повинен проводитися в два етапи: перший етап – у регіональній економіці виявляються
(ідентифікуються) наявні та потенційні кластери;
другий етап – аналіз виявлених кластерів, для яких
в подальшому буде розроблятися політика підтримки» [1, с. 71-72].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Кластерний аналіз досить часто використовується в
наукових роботах для вивчення диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, як вітчизняними, так і закордонними авторами. Кожен з авторів
використовує свій методологічний підхід щодо проведення класифікації регіонів за допомогою методів
кластерного аналізу. Під час побудови будь-якої
класифікації досить важливим є вибір бази та методики класифікації тому, що ці два фактори можуть
дати різні результати.
Кластер – група яких-небудь об’єктів, які виокремлюються у великій сукупності по тій чи іншій загальній для цієї групи ознаці [2]. Об'єкти всередині

такого кластера не повинні мати будь-які функціональні зв'язки, не зобов'язані бути причинно пов'язані з будь-яким джерелом їх стану, вони просто
схожі за значеннями виділених параметрів всередині генеральної сукупності.
Розглянемо методологічні підходи, які використовуються в науковій літературі для проведення
кластерного аналізу в задачах дослідження диференціації соціально-економічного розвитку територій.
Перед проведенням кластерного аналізу проводиться виключення показників, які мають високий
ступінь парної кореляції (r>0,8 або навіть r>0,9)
тому, що такі показники можуть домінувати та привести до спотворення результатів дослідження; для
нівелювання різної ваги показників проводиться
нормування показників [3].
Кластерний аналіз може бути досить суб'єктивним, так як його результати можуть залежати від обраного методу та бази дослідження. Саме тому деякі
автори проводять аналіз одних і тих даних кількома
методами, а потім порівнюють результати [4; 5].
Кластеризація проводиться в декілька етапів. На
першому етапі для ідентифікації кількості та визначення центроїдів кластерів використовуються ієрархічні методи. На другому етапі, центроїди використовуються в якості вихідних точок, для неієрархічного методу k - середніх, який покращує результати
утворення кластерів [6; 7; 8].
В останні роки в економіці математичні методи
кластеризації засновані на кластеризації значного
числа об’єктів по порівняно малому числу параметрів. В першу чергу це пов’язано з тим, що кластеризація великого числа регіонів по значній кількості
параметрів досить складна з змістовної точки зору.
Тому, що кластеризація об’єктів проводиться в багатовимірному просторі, і говорити про форму і візуалізацію кластерів неможливо, основною гарантією наявності реальної кластерної структури є її
якісна змістовність і аналітична ясність.
Такий результат можна отримати, якщо знизити кількість змінних – відмовитися від частини
змінних, тобто втратити інформативність (в цьому
випадку необхідно розробити критерії вибору найбільш змістовних змінних).
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Ще один методологічний підхід до зменшення
кількості змінних під час аналізу – використання
групування показників за типами, тобто показники
поділяються на групи, які відносяться до різних
сфер (економічної, соціальної, демографічної тощо).
Потім по кожному типу змінних проводиться кластеризація. Результати кластеризації зіставляються і
виявляються групи регіонів, стійких по відношенню
до кожної кластеризації. Отримані результати якісно інтерпретуються. Дана методика дозволяє порівнювати між собою регіони за вказаними показниками і зіставляти різні сфери життєдіяльності регіону в розрізі порівняльного аналізу [9].
Для зниження розмірності вихідних даних використовуються методи факторного аналізу. За
отриманими значеннями факторів проводиться кластерний аналіз, який розбиває загальну сукупність
регіонів на підгрупи «схожих» за факторними значенням регіонів [10].
У роботі М.М. Райської проводиться кластеризація 76 регіонів по 13-ти змінним (розглянуті змінні
відносяться до економічної, комунікаційної, наукової та освітньої сфер). Тут не проводиться розбиття
на групи змінних і кластеризація проводиться тільки
одна, відразу по всім змінним, по кожному часовому
зрізу. Отримані кластери змістовно описуються і інтерпретуються, також аналізується склад кластерів
від зрізу до зрізу, і розглядаються причини переходу
суб’єктів в кластери з відповідно більш високим або
більш низьким потенціалом [11].
Досить цікавий методичний підхід використано авторами у роботі [5] для класифікації регіонів
Білорусі за економічним розвитком. Мета цієї роботи не класифікувати регіони для кожного часового зрізу окремо, а проведення дослідження для
всієї множини даних, тобто створюється пул даних
для всіх п’яти років одночасно. Такий підхід використовується для того, щоб зрозуміти процеси та
тенденції, які відбуваються в регіонах у зв’язку із
змінами господарської діяльності.
Метою даної статті є вивчення диференціації
соціально-економічного розвитку регіонів України,
класифікація регіонів за соціально-економічним
розвитком у відносно однорідні групи, визначення
характеристик цих груп, основних тенденцій змін
складу груп та їх якісних характеристик.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
якості метода аналізу було вибрано кластерний аналіз. Кластерний аналіз може бути описаний, як спосіб для формування однорідних груп об’єктів та їх
характеристик. Таким чином можна сформувати декілька однорідних груп із множини об’єктів з однаковими характеристиками та порівняти їх.
Інформація про об'єкти (регіони України) може
бути представлена у вигляді двовимірної таблиці параметрів xij розмірністю N x n. Регіони, які становлять сукупність об'єктів (число об'єктів N = 25), ко-
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жен з яких характеризується набором n = 23 параметрів (ознак).
Джерелом статистичних даних є статистичний
збірник «Регіони України» за 2009-2014 роки, офіційний сайт Державної служби статистики України,
офіційні сайти обласних державних адміністрацій
областей України. До аналізу не включені дані за
2014 рік у зв’язку з тим, що дані по Донецькій та Луганський областях є неповними та надаються без
урахування частини зони проведення антитерористичної операції, що робить дані за 2014 рік несумісними з даними за попередні роки.
Об’єктами спостереження є регіони України.
Підбір показників здійснювався таким чином, щоб
охопити основні сфери соціально-економічного
розвитку. Для нівелювання розміру регіонів застосовувалося нормування на одну людину. Для забезпечення однорідності вихідних даних були виключені «аномальні» спостереження, які складаються
під впливом особливих факторів та не є характерними для всієї сукупності об’єктів (до аналізу не
були включені дані по м. Київ).
Ознаки, які були відібрані для дослідження мають різну розмірність та різну одиницю масштабу.
Тому для того, щоб зробити можливим зіставлення
ознак та усунути вплив розмірності матрицю вихідних даних необхідно нормувати, тобто ввести єдиний масштаб для всіх ознак. Найбільш поширений
вид такого нормування матриці даних - приведення
до стандартної форми, що передбачає перехід від
значень хij до

=

,

(1)

де xij – значення j-ї ознаки для i-го об'єкта; – cереднє арифметичне значення j-ї ознаки; sj – середньоквадратичне відхилення j-го ознаки (sj2 – дисперсія j-ї ознаки).
Процес кластеризації проведено в три етапи:
1) кластеризація по кожному часовому зрізу окремо;
2) кластеризація по всьому набору даних одночасно;
3) порівняння результатів першого та другого
етапів, визначення основних тенденцій та характеристик.
Пояснимо докладніше необхідність виділення
двох етапів аналізу (першого та другого) замість одного. На першому етапі проводиться кластерний
аналіз для кожного року окремо.
На другому етапі процес кластеризації передбачає класифікацію регіонів за повним набором даних,
який було отримано шляхом об'єднання даних за
2009-2013 роки по всіх регіонах в один масив даних.
Таке об'єднання дає можливість відстежити рух регіонів між кластерами з року в рік, що обумовлено
змінами в їх соціально-економічній діяльності, оці61
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нити зміни рівня соціально-економічного розвитку
регіонів, а також основні тенденції цих змін.
Процедура створення повного набору даних
показана на рис. 1. Таким чином, замість того, щоб
працювати окремо з п’ятьма щорічними наборами

даних ми об’єднали їх в одну таблицю. Дослідження
проводиться по 25 регіонах України, які характеризуються 23 параметрами, в аналіз включені дані за 5
років, тому в результаті об’єднання отримуємо таблицю, яка складається із 125 рядків і 23 стовпців.

Рис. 1. Процедура створення повного набору даних
На першому та другому етапах дослідження
перш ніж перейти до проведення кластерного аналізу з метою покращення інтерпретації результатів
було проведено зниження кількості вихідних показників за допомогою методу головних компонент.
Методика використання факторного аналізу для
оцінки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України розглянуто в роботі [13; 14].
Суть методу головних компонент - скоротити число
пояснюючих змінних до найбільш суттєво впливових факторів.
Перед побудовою головних компонент необхідно перевірити тісноту зв’язку між показниками.
Факт корельованості соціально-економічних показників свідчить про те, що є можливість перейти до
опису процесу на підставі меншого числа факторів,
ніж загальна кількість обраних вихідних показників,
тобто використання факторного аналізу є виправданим. За допомогою матриці парних кореляцій можна встановити ступінь лінійної залежності між вихідними показниками. На основі вихідних показників була розрахована матриця парних коефіцієнтів
кореляції. В результаті проведеної оцінки коефіцієнтів кореляції виключені показники, для яких значення більшості коефіцієнтів парної кореляції не перевищують 0,33.

Класифікація регіонів для кожного окремо взятого року, скоріше, додатковий інструмент для перевірки результатів класифікації за повним набором
даних у разі виявлених розбіжностей цієї класифікації.
З усіх методів кластерного аналізу найпоширенішими є ієрархічні агломеративні методи. Сутність
цих методів полягає в тому, що на першому етапі кожен об'єкт вибірки розглядається як окремий кластер. Процес об'єднання кластерів відбувається послідовно на підставі матриці відстаней або матриці
подібності об'єднуються найбільш близькі об'єкти.
В дослідженні використовується ієрархічний
кластерний аналіз, а саме метод Уорда. В якості відстані між кластерами береться приріст суми квадратів відстаней об'єктів до центрів кластерів, що отримується в результаті їх об'єднання. На відміну від інших методів кластерного аналізу для оцінки відстаней між кластерами, тут використовуються методи
дисперсійного аналізу. На кожному кроці алгоритму
об'єднуються такі два кластери, які призводять до
мінімального збільшення цільової функції, тобто
внутрішньогрупової суми квадратів. Цей метод направлений на об'єднання близько розташованих кластерів і "прагне" створювати кластери малого розміру [12].
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Для подальшого аналізу були відібрані наступні показники: капітальні інвестиції (KAPINV), прямі
іноземні інвестиції в регіони України (ININVEST),
обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг) (PROM), оборот роздрібної торгівлі
(ROZTORG), загальний обсяг витрат за напрямами
інноваційної діяльності (INOV), фінансові результати підприємств до оподаткування (сальдо) (FR),
коефіцієнт покриття експортом імпорту (KPEI), коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення (KMPN), коефіцієнт зайнятості (KZAN), середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (SZP), частка населення із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами на місяць
нижче прожиткового мінімуму (CHNPM).
Для визначення кількості головних компонент,
яка буде достатньою для опису диференціації соціально-економічного розвитку регіонів. були розраховані власні значення компонент. За критерієм
Кайзера необхідно відкинути всі компоненти з власними значеннями менше 1. За цим критерієм була
визначена кількість головних компонент для кожного року окремо та для повного набора даних. Для
всіх варіантів аналізу достатня кількість головних
компонент складає 4 [11].
Отримані компоненти трохи змінювалися з
плином часу, але, порівнюючи їх загальні риси,
можна зупинитися на тих, які були виділені під час
аналізу повного набору даних.
Наведемо «обернуту матрицю компонентів»,
використовуючи як метод відбору - аналіз головних
компонент, метод обертання – варімакс (табл. 1). У
кожному рядку «обернутої матриці компонентів»
визначені факторні навантаження з найбільш великим абсолютним значенням, їх величину слід розуміти як кореляційні коефіцієнти між показниками і
компонентами.

економічного розвитку регіону та якістю життя населення. Першу компоненту формують три показника з найбільш високими позитивними факторними навантаженнями, а саме оборот роздрібної торгівлі (ROZTORG), коефіцієнт зайнятості (KZAN),
середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (SZP); один параметр із значним негативним
факторним навантаженням – частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму
(CHNPM).
Друга компонента може бути охарактеризована, як рівень розвитку промисловості в регіоні та
тісно пов’язана з ефективністю роботи підприємств
в регіоні. До складу компоненти входять наступні
показники з позитивним навантаженням: капітальні
інвестиції (KAPINV), прямі іноземні інвестиції в регіони України (ININVEST), обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (PROM), фінансові результати підприємств до оподаткування
(сальдо) (FR).
Третя компонента складається з двох показників: одного показника з високим позитивним навантаженням – коефіцієнт покриття експортом імпорту
(KPEI), та одного показника з високим негативним
навантаженням – коефіцієнт міграційного приросту
(скорочення) населення (KMPN).
Четверта компонента містить тільки один показник з високим позитивним навантаженням – загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності (INOV), а сама компонента може бути охарактеризована, як «інноваційність» регіону.
Далі за визначеними факторами було проведено кластерний аналіз за всіма наборами даних (по
кожному часовому зрізу окремо за 2009-2013 роки;
одночасно для всіх п’яти років спостереження).
Для визначення числа кластерів використовується так званий критерій Е. Процесу групування
об'єктів в ієрархічному кластерному аналізі відповідає поступове зростання цього критерію. Стрибкоподібне збільшення значення критерію характеризує перехід від сильно зв'язаних об’єктів до слабо
зв'язаних об'єктів. Число кластерів, які дійсно існують в досліджуваному наборі даних, розраховують
як різницю кількості спостережень (об'єктів) та кількості кроків до стрибкоподібного збільшення коефіцієнта [10].
Зрозуміло, що з плином часу склад (а іноді і
смислове навантаження) кластерів змінювалися.
Аналіз всіх результатів кластеризації дозволив виділити кілька досить стабільних груп та нестабільні за
свої складом кластери. Їх склад і основні характеристики наведені нижче.
Наведемо дані щодо належності до кластерів,
які були отримані в результаті перших двох етапів
дослідження, кожної з областей України для всіх ва-

Таблиця 1
Обернута матриця компонентів
Показник
KAPINV
PROMPR
ROZTORG
ININVEST
INOV
FR
KPEI
KMPN
KZAN
SZP
CHNPM

1
0,599
0,505
0,910
0,116
0,085
0,143
0,132
0,413
0,781
0,910
-0,724

Компонента
2
3
0,618
-0,230
0,663
0,438
0,128
-0,091
0,660
-0,150
-0,009
0,048
0,824
0,099
0,183
0,881
0,303
-0,724
0,161
-0,240
0,195
0,154
-0,165
-0,067

4
-0,009
0,102
0,062
0,426
0,909
-0,161
-0,017
-0,051
0,220
0,031
0,022

Джерело: складено авторами за результатами
факторного аналізу по повному набору даних.

Перша компонента складається з показників,
які прямим та непрямим чином пов’язані з рівнем
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ріантів проведеного аналізу (табл. 2). В табл. 2 використовуються наступні скорочення: ЧЗ – часовий
зріз, ПД – повний набір даних.
Дані, що наведені в табл. 1, дають можливість
проаналізувати динамічні зміни стану об’єктів про-

тягом періоду дослідження (2009-2013 років). Проаналізуємо рух об'єктів з року в рік та знайдемо аналогічні тенденції в їх поведінці за весь період спостережень і таким чином визначимо групи об'єктів з
відмінними тенденціями та характеристиками.
Таблиця 2

Розподіл областей України за кластерами
Області
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька

2009 рік
ЧЗ
ПД
1
1
1
1
2
1
3
1
5
5
1
1
1
1
5
1
2
1
4
2
1
1
3
5
4
1
5
2
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1

2010 рік
ЧЗ
ПД
1
1
1
1
1
1
3
3
5
5
1
1
1
1
5
1
2
1
4
2
1
1
5
5
1
2
5
2
4
2
5
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2011 рік
ЧЗ
ПД
1
2
1
1
1
1
3
3
5
5
2
1
1
1
5
3
1
1
4
4
1
2
5
5
1
2
5
2
4
2
3
3
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2012 рік
ЧЗ
ПД
2
2
2
2
1
2
5
3
5
5
1
1
1
1
5
3
1
1
3
4
2
2
5
5
1
2
2
2
4
4
3
3
2
1
2
2
1
1
4
4
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2

2013 рік
ЧЗ
ПД
2
2
2
2
4
2
3
3
5
5
1
1
1
1
3
3
4
2
3
4
1
2
5
5
1
2
2
2
4
4
3
3
1
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

Джерело: складено авторами за результатами кластерного аналізу.

Україні, що компенсує негативний вплив міграції в
цих регіонах.
Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності (компонента 4) в цілому є нижчим
середнього рівня по Україні.
Кластер 4. Містить три області Київську, Одеську та Харківську. Слід відмітити, що вищенаведені області не кожного року протягом періоду, що
досліджується, входили до складу кластера 4, але всі
вони мали схожу динаміку переходу між кластерами:
Київська область: 2009 та 2010 роки входила до
складу 2 кластера, 2011-2013 роки – 4 кластера;
Одеська та Харківська області: 2009 рік входили до 1 кластера, 2010 – 2011 роки – 2 кластера,
2012 – 2013 роки – 4 кластера.
Перехід між кластерами викликаний зростанням значень показників, що входять до складу 1-ї та
2-ї компонент, з одночасним зменшенням значень 3ї та 4-ї компонент.
За економічним розвитком та якістю життя населення області займають перші позиції по Україні.
Середнє значення компоненти 1 більше відповідного значення для 5 кластера. Майже всі показники,

Наведемо результати кластеризації з врахуванням того, що кластеризація за часовими зрізами та
за повним набором даних дали дещо різні результати.
Кластер 5. Містить дві області – Донецьку та
Луганську. Цей кластер є найбільш стабільним за
складом: протягом періоду дослідження за всіма видами аналізу він складається тільки з цих двох областей (винятком став тільки аналіз за часовим зрізом 2009 року коли до складу 5 кластеру не потрапила Луганська область).
За економічним розвитком (компонента 1) області мають високі значення розвитку промисловості, рівня заробітної плати.
Друга компонента, яка характеризує ефективність роботи підприємств, незважаючи на те, що в
цих областях спостерігається високий рівень розвитку промисловості за рахунок таких показників, як
капітальні інвестиції (KAPINV) та прямі іноземні інвестиції в регіони України (ININVEST), має значення нижче середнього рівня по Україні.
Рівень розвитку зовнішньої торгівлі в грошовому еквіваленті (компонента 3) є найбільшим по
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які входять до цієї компоненти мають максимальні
значення по Україні.
Обсяг прямих іноземних інвестиції в регіони
України (ININVEST) та фінансові результати підприємств до оподаткування (сальдо) (FR) (компонента 2) є середніми по Україні. При цьому перехід
між кластерами відбувався за рахунок збільшення
обсягу прямих іноземних інвестицій.
Зменшення компоненти 3 відбулося за рахунок
одночасного впливу двох показників: зменшенням
коефіцієнта покриття експортом імпорту (KPEI) з
одночасним збільшенням коефіцієнта міграційного
приросту (скорочення) населення (KMPN), який має
високе негативне навантаження.
Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності (компонента 4) в цілому є нижчим
середнього рівня по Україні та має тенденцію до
зменшення.
Тобто поряд з ростом економічного розвитку
регіонів кластера та підвищенням якості життя населення, відбувається зменшення коефіцієнту покриття експорту імпортом, та зменшення витрат на
інноваційну діяльність.
Кластер 3. Містить три області Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську. Слід відмітити, що
вищенаведені області не кожного року протягом періоду, що досліджується, входили до складу кластера 3, але переходи між кластерами, мали схожу динаміку для всіх областей:
Дніпропетровська область: у 2009 році входила
до складу 1 кластера;
Запорізька та Полтавська області: у 2009 та
2010 роках входили до 1 кластера, 2011-2013 роки –
3 кластера.
Перехід між кластерами викликаний зростанням значень всіх 4-х компонент.
Економічно-соціальні показники, які визначають величину значення компоненти 1, є близькими
до середніх по Україні. Незважаючи на те, що капітальні інвестиції (KAPINV) та обсяг реалізованої
промислової продукції (товарів, послуг) (PROM) є
максимальними по Україні, величина інших показників, які мають більше навантаження зменшують
значення компоненти в цілому.
Значення компоненти 2, які визначаються обсягом капітальних та іноземних інвестицій (KAPINV
та ININVEST), обсягом реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) (PROM), та фінансовим
результатом підприємств до оподаткування (сальдо)
(FR), є найбільшими по Україні. Тобто за ефективністю роботи підприємств області кластера 3 є лідерами по Україні.
Значення коефіцієнта покриття експортом імпорту (KPEI) є більшими за середні по країні і при
майже нульовому значенні коефіцієнта міграційного приросту (скорочення) населення (KMPN) визначають досить високі значення компоненти 3.
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Кластер 3 за цією компонентою поступається тільки
кластеру 5.
Середній загальний обсяг витрат за напрямами
інноваційної діяльності (INOV) (компонента 4)
цього кластера є максимальним серед всіх кластерів
(компонента 4).
Підводячи підсумок аналізу по 3 кластеру,
можна зазначити, що по всіх головних компонентах
кластер займає лідируючі позиції серед інших кластерів, що пояснюється високим рівнем економічного розвитку Дніпропетровської, Запорізької та
Полтавської областей, а також якістю життя населення, вищою за середню по Україні.
Кластер 2. Це найбільший кластер з досить нестабільним складом. До нього входять АР Крим та
наступні області: Вінницька, Волинська, ІваноФранківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька.
Слід відзначити, що стабільно до складу кластера входить тільки Миколаївська область. Всі інші
на початку періоду дослідження входили до складу
кластера 1.
Кластер 1. До складу кластеру входять наступні області: Житомирська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, які
входили до складу кластера 1 протягом всього періоду дослідження.
Перехід між кластерами викликаний зростанням значень показників, що входять до складу 1-ї та
2-ї компонент, а саме капітальні інвестиції
(KAPINV), обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (PROM), фінансові результати
підприємств до оподаткування (сальдо) (FR), коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення (KMPN), коефіцієнт зайнятості (KZAN), середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (SZP); зменшенням показника частка населення
із середньодушовими еквівалентними загальними
доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму
(CHNPM).
В цілому обидва кластери характеризуються
найнижчими показниками економічного розвитку
та якості життя населення порівняно з іншими кластерами.
Таким чином, за результатами аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України було
отримано п’ять кластерів. Просторовий розподіл
кластерів надано на рис. 2.
Висновки. В дослідженні проведена класифікація регіонів України в однорідні групи за рівнем
соціально-економічного розвитку, визначено характеристики цих груп, основні тенденції змін складу
груп та їх якісних характеристик. В якості метода
аналізу було вибрано ієрархічний кластерний аналіз, а саме метод Уорда. Підбір показників здійснювався таким чином, щоб охопити основні сфери со65
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ціально-економічного розвитку. Для нівелювання
розміру регіонів застосовувалося нормування на
одну людину. Для забезпечення однорідності вихідних даних були виключені «аномальні» спостереження, які складаються під впливом особливих фак-

торів та не є характерними для всієї сукупності
об’єктів (до аналізу не були включені дані по
м. Київ). Для того, щоб зробити можливим зіставлення ознак та усунути вплив розмірності матрицю
вихідних проведено нормування.
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Рис. 2. Просторовий розподіл кластерів
З метою зменшення кількості вихідних змінних
під час проведення процедури кластеризації використовувалися не самі статистичні показники, а побудовані методом факторного аналізу узагальнюючі
фактори. Після проведеного аналізу розмірність вихідних даних скоротилася з 23 показників до 4 компонент, по яким спостерігається найбільша регіональна диференціація: рівень економічного розвитку
та якість життя населення, рівень розвитку промисловості та ефективність роботи підприємств, коефіцієнт покриття експорту імпортом, «інноваційність».
Кластерний аналіз проведено по кожному часовому зрізу окремо (2009-2013 роки) та по всьому набору даних одночасно. Проведено порівняння результатів всіх видів аналізу. Визначено склад 5 кластерів регіонів та їх основні характеристики.
В цілому регіони, що входять до 1-го та 2-го
кластерів характеризуються найнижчими показниками економічного розвитку та якості життя населення порівняно з іншими кластерами. В цілому якість життя населення регіонів 2-го кластера вища
ніж в регіонах 1-го кластера тоді, як обсяг іноземних
інвестицій в деяких регіонах 1-го кластера вище ніж
по 2-му.

По всіх головних компонентах кластер 3 займає
лідируючі позиції серед інших кластерів, що пояснюється високим рівнем економічного розвитку областей 3-го кластера, найбільшою ефективністю підприємств, позитивним торговим балансом, високою
якістю життя населення, що є вищою за середній рівень по Україні.
Для регіонів, що входять до 4-го кластера характерні: економічне зростання, підвищення якості
життя населення, найбільший міграційний приріст
населення в цілому по Україні, низькі значення коефіцієнту покриття експорту імпортом та зменшення
витрат на інноваційну діяльність.
За економічним розвитком області, що входять
до складу 5-го кластера, мають високі значення розвитку промисловості, рівня заробітної плати, але
ефективність роботи підприємств є нижчою середнього рівня по Україні, рівень розвитку зовнішньої
торгівлі в грошовому еквіваленті є найбільшим по
Україні, що компенсує негативний вплив міграції в
цих регіонах, загальний обсяг витрат на інноваційну
діяльність є нижчим середнього рівня по Україні.
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Рядно О. А., Беркут О. В. Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі
кластерного аналізу
В статті наведено результати дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України з використанням кластерного аналізу та
методологію, яка може бути використана для вирішення цього завдання. Об’єктами спостереження є
регіони України. Підбір показників здійснювався
таким чином, щоб набір показників охоплював основні сфери соціально-економічного розвитку. Для
зменшення кількості вхідних даних використовувався факторний аналіз. Для розрахунку кластерів
було використано метод Уорда. За результатами
кластерного аналізу виділено 5 кластерів.
Ключові слова: регіон, диференціація, соціально-економічний розвиток, факторний аналіз,
кластерний аналіз.
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Рядно А. А., Беркут Е. В. Исследование
структуры и динамики дифференциации социально-экономического развития регионов Украины на основе кластерного анализа
В статье приведены результаты исследования
дифференциации социально-экономического развития регионов Украины с использованием кластерного анализа и методология, которая может быть использована для решения этой задачи. Объектами
наблюдения являются регионы Украины. Подбор
показателей осуществлялся таким образом, чтобы
набор показателей охватывал основные сферы социально-экономического развития. Для уменьшения
количества входных данных использовался факторный анализ. Для расчета кластеров был использован
метод Уорда. По результатам кластерного анализа
выделено 5 кластеров.
Ключевые слова: регион, дифференциация, социально-экономическое развитие, факторный анализ, кластерный анализ.
Ryadno O., Berkut O. A study of the structure
and dynamics of differentiation of social and
economic development of Ukraine based on a cluster
analysis
This paper will present summary of previous
research of differentiation of socio-economic development of Ukraine's regions using cluster analysis and
describe the methodology that can be used for this task.
The objects of observation are regions of Ukraine. The
indicators were selected so that the set of indicators
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОФШОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ
(в контексті аналізу світового досвіду антиофшорного регулювання)
Актуальність теми і проблеми. Організація
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР),
яка включає 44 країни-члени та країн «великої
двадцятки» (G 20), здійснює проект BEPS (від
англ. – «Base Еrosion and Profit Shifting») з розроблення заходів протидії розмиванню податкової бази
та виведення прибутку за кордон.
Ініціатива країн G20 обумовлена потребою розроблення багатостороннього механізму протидії
податковому плануванню, спрямованому на зменшення податкової бази та переміщення оподатковуваного прибутку до юрисдикцій з більш сприятливими режимами оподаткування.
Розробкою відповідних заходів займається Комітет ОЕСР з фіскальних питань через 6 робочих
груп. Україна не є членом ОЕСР/ G 20, але може
брати участь у діяльності робочих груп і регіональних представників податкових органів завдяки
тому, що є членом Європейської організації податкових адміністрацій (JOTA).
План BEPS передбачає 15 кроків, розробка
яких була розрахована на 2014-2016 роки. На момент прийняття Указу Президента України
№180/2016 від 28 квітня 2016 року «Про заходи
щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон» відпрацьованими були
6, 7, 13 та 15 кроки, відповідно, «Зловживання при
застосуванні податкових конвенцій», «Штучне
уникнення статусу постійного представництва», та
«Багатосторонній інструмент для внесення змін у
двосторонні угоди».
Відповідно до Указу Президента України
№180/2016 від 28 квітня 2016 року було створено
робочу групу для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон з урахуванням міжнародних ініціатив ОЕСР.
Робочою групою була розроблена Концепція
впровадження основних рекомендацій BEPS в Україні, метою якої стало створення такого правового
поля в Україні, яке б, по-перше, стимулювало добросовісну поведінку платників податку, їх відпові-

дальність та відкритість і, по-друге, забезпечувало б
узгодженість внутрішнього законодавства з питань
оподаткування із законодавчими нормами країн ЄС
та ОЄСР.
У свою чергу Національний банк України розглядає впровадження ключових кроків BEPS як передумову для лібералізації валютного регулювання,
що відповідає зобов’язанням України в рамках
Угоди про асоціацію України із ЄС. Безумовно, операції із офшорними юрисдикціями мають безпосередній вплив на ситуацію на валютному ринку України, а отже, визначають стан фінансової стабільності в державі, що і є основою мандату центрального банку держави.
Наразі відбувається порівняння Концепції
впровадження основних рекомендацій BEPS в Україні із проектом Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» (проекти
законів №4380 та 4381) та діючими положеннями
Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему
валютного регулювання і контролю» № 15-93 від
19 лютого 1993 року (тобто прийнятого ще у 1993
році).
Положення проектів законів України №4380,
4381, які відповідають світовій практиці, можуть
бути враховані під час доопрацювання вказаної Концепції та подальшого вдосконалення положень Декрету щодо поступової валютної лібералізації в Україні для досягнення економічної свободи для тих
резидентів України, які забезпечують повну сплату
податків.
В зв’язку з цим, розгляд основних етапів становлення та розвитку офшорної діяльності резидентів України в контексті аналізу світового досвіду
антиофшорного регулювання набув надзвичайно актуального значення.
Офшорні компанії в економіці України з’явилися з моменту набуття її незалежності, тобто у 1991
році, коли вітчизняні підприємницькі структури почали реєструвати дочірні компанії за межами України в юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування.
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переваг і недоліків використання офшорів при податковому плануванні;
- дослідити моделі податкового планування з
використанням офшорів;
- надати оцінку застосування офшорів українськими компаніями з урахуванням ефектів від офшорної діяльності на макро- та мікрорівнях;
- розробити рекомендації щодо подальшого
державного регулювання офшорної діяльності в Україні.
Виклад основного матеріалу. В науковій літературі відзначається, що офшорні схеми застосовували ще фінікійські та грецькі купці. Офшорні
центри та зони утворювалися за межами території,
на якій здійснювалися оподатковувані операції, переважно, на островах, тобто на відстані від морських
узбережь.
Прототипом сучасної офшорної юрисдикції
стала Швейцарія, у якій були створені центри обміну грошей, розроблена система конфіденційності.
В подальшому, ця країна перетворилася на сховище
іноземного капіталу. Слід наголосити, що розвиток
економічної активності в офшорних зонах обумовлюється впровадженням нових інформаційних технологій управління та розрахунків, що дозволяє
встановлювати та здійснювати управління фінансовими ресурсами в інтерактивному режимі і є характерною ознакою становлення та розвитку цифрової
економіки.
Термін «офшорна зона» традиційно пов’язується із звільненням від оподаткування та легалізацією доходів, отриманих в результаті операцій, що
заборонені національним законодавством та на міжнародному рівні. Одночасно, офшор розглядається
як інструмент стимулювання інвестиційної діяльності.
За визначенням ОЕСР, офшорна зона або податкове сховище (податковий притулок) має відповідати наступним критеріям: відсутність податків
або мінімальна ставка оподаткування; конфіденційність інформації та недостатня прозорість операцій;
відсутність суттєвих вимог до організації бізнесу
[1].
За іншими визначеннями, офшорною вважається територія держави чи частина її території, яка
спеціалізується на наданні сприятливого правового
режиму іноземним юридичним особам (нерезидентам) або резидентам своєї країни, що включає в себе
збереження конфіденційності [2].
Вважається, що термін «offshore» (дослівний
переклад – поза берегом) з’явився в американській
пресі наприкінці 50-х років ХХ ст. у зв’язку із утворенням фінансової структури, що звільнилася від
оподаткування завдяки місцерозташуванню поза
межами США [3]. Зона, у які діють спеціальні правила, економічно більш сприятливі, ніж для компа-

Звичайно, в офшорних зонах на той час максимально була спрощена процедура реєстрації підприємства та звітування, в окремих зонах звітування
взагалі було відсутнє. Крім того, були відсутні, або
деякі незначні вимоги до формування статутного капіталу та його обсягів. Як правило, в офшорних зонах сплата податків замінювалась щорічним фіксованим митом, яке не залежить від обсягів реалізації
товарів (робіт, послуг).
Використання вітчизняними бізнес-структурами офшорних компаній в процесі здійснення
ними господарської діяльності на території України
негативно впливало на економіку. Головним чином,
це проявлялось через втрати доходів бюджетів України різного рівня та супроводжувалось витоком
фінансових ресурсів з національного господарства і
сприяло розвитку тіньового сектору економіки.
Ступінь розробки проблеми. Теоретико-методологічні основи і практичний досвід застосування
офшорів в міжнародній діяльності розкриваються у
працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема, Х. Барбера, В.П. Вишневського, К. Друри,
Р. Джонса, Дж. Доунса Е. Пелто, А. Зороме, Мак
Кана Хілтона, Дж. Т. Генри, В.А. Кашина, Дж. Р.
Кінга, В.І. Ляшенка, М.Лівера, Х. Маккана, У. Дж.
Маккартена, Т. Ніла, Р. Палана, Д. Робінсона, А. Фаріа, Б. А. Хейфеца, Д. Чуа, Э. Шамбоста, Н. Шексона, Х. Есколано та ін.
В прикладних дослідженнях, присвячених офшорному бізнесу, офшорні зони та компанії, що є
резидентами офшорних юрисдикцій, розглядаються
як метод здійснення нелегальних або напівлегальних операцій в результаті використання бізнесом
податкових преференцій. Науково-аналітичні дослідження офшорної діяльності здійснюються головним чином за двома напрямами, по-перше, в частині
негативного впливу на економічну систему відтоку
капіталу, і, по-друге, в зв’язку із досягненням головної мети будь-якої підприємницької структури
щодо максимізації прибутку за рахунок зменшення
обсягів податкових відрахувань. Враховуючи означене, значимість і масштаби офшорної діяльності, а
також її вплив на глобальний інвестиційний клімат
та розвиток світової фінансової системи, теоретичні
наукові розробки за цим напрямом і на сьогодні не
втрачають своєї актуальності.
Метою статті є визначення специфічних особливостей та обґрунтування методологічних положень офшорної діяльності як економічної категорії
для вироблення шляхів подальшого розвитку застосування офшорів для України як методу міжнародного доброчинного податкового планування.
Досягнення цієї мети обумовило виконання
ряду завдань, а саме:
- виявити сутність офшорів як інструменту міжнародного податкового планування з урахуванням
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ній, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території юрисдикції, резидентами якої
вони є – визнається офшорною юрисдикцією, а підприємство вважається офшорним, у разі коли воно
здійснює діяльність в межах юрисдикції, не перебуваючи під податковим контролем [4, 5].
Офшорний аутсорсинг за визначенням ОЕСР
виникає у випадку придбання послуг за межами країни, коли покупець і продавець не змінюють свого
місцезнаходження [6]. Офшоринг дозволяє передавати некритичні для бізнесу процеси компаніям, що
знаходяться в географічному видаленні від основного офісу, при цьому найбільш значущою при
цьому є економія за рахунок різного рівня оплати
найманих працівників [7].
У звіті ОЕСР, присвяченому добровільному
розкриттю інформації про офшори і опублікованому
у вересні 2010, особлива увага звертається на відсутність в офшорних юрисдикціях прозорості оподаткування і можливості обміну податковою та іншою
інформацією і на факт використання офшору заради
податкової вигоди. На сьогодні, офшорну фінансову
мережу визначають як певну формально і неформально об'єднану групу економічних агентів, метою
якої є забезпечення оптимальної підприємницької
комбінації: низького податкового навантаження,
зручних умов ведення бізнесу та анонімності кінцевих бенефіціарів фінансових операцій [8, с. 10].
Підприємства практично всіх країн світу використовують офшорні компанії. Причому, інтенсивність використання офшорів обумовлюється розвиненістю інфраструктури ринку капіталу та його мобільністю, кількістю вільних коштів в економіці, податковим навантаженням на підприємства, географічним положенням країни та її значимістю у відповідних економічних і політичних союзах, рівнем фінансової обізнаності населення. А масштаби використання офшорних компаній у господарських операціях свідчать про їх популярність у всіх регіонах,
передусім, за рахунок фінансової свободи та непрозорості операцій за рахунок відсутності оподаткування та конфіденційності господарської діяльності.
Застосування офшорних компаній у підприємницькій діяльності виправдовується, передусім з точки зору максимізації прибутків, а також неможливістю встановлення кінцевих бенефіціарів, використання номінальних директорів, відсутність вимог до
ведення обліку. Залежно від сфери застосування існує чимало методів міжнародного податкового планування з використанням офшорів, зокрема, використання офшорів як власників рахунків або клірингових центрів, а також для розміщення коштів інвестиційних фондів для довірчого управління, реєстрації рухомого та нерухомого майна, страхування та перестрахування.
Однак офіційна політика переважної кількості
держав світу генерує негативне ставлення суспіль-

ства до офшорних механізмів, аргументуючи свої
позиції тим, що офшори є джерелом податкової дискримінації, нерівного ставлення до економічних
агентів в частині оподаткування. Недобросовісна
податкова конкуренція призводить до бюджетних
втрат. Крім того, наявність податкових притулків
створює умови для витоку капіталів із певної юрисдикції та зниженню інвестиційної активності у країнах його походження.
Відмічаються також застосування офшорних
схем у підтримці та розвитку тіньового сектору економіки за рахунок легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, у тому числі торгівлею зброєю
та наркотиками. У той же час, офшори сприяють
розшаруванню суспільства за рівнями отримуваних
доходів, тобто зростанню рівня бідності.
Офшорні схеми також активно використовуються для фінансового забезпечення екстремістської діяльності, тероризму зокрема. Такі види діяльності, як торгівля наркотиками та зброєю, шахрайські фінансові схеми забезпечують величезні
надприбутки у вигляді готівки. Але, для використання цих грошових ресурсів у легальній економіці
їх необхідно перевести у безготівкову форму та забезпечити їх легітимне походження. За оцінками
Міжнародного валютного фонду світовий обсяг відмивання грошей складає від 2 до 5% світового ВВП.
Отже, підприємства, що використовують у
своїй діяльності офшорні схеми, мають враховувати
і ризики, що виникають в результаті використання
податкових сховищ. Серед таких, найбільш значущими для бізнесу, тобто такими, що привертають
додаткову увагу органів державного регулювання
(правоохоронних та податкових зокрема) є:
- корупційний (використання офшорів для платежів за прийняття рішень);
- податковий (незаконна мінімізація податкового навантаження);
- митний (порушення валютного законодавства);
- репутаційний (кінцеві бенефіціари і реальні
директори мають негативну репутаційну історію);
- легалізація злочинних доходів.
Відповідно, підприємницькі структури, які використовують офшорні компанії для здійснення
трансакцій та передачі права власності на матеріальні і нематеріальні активи стикаються з необхідністю здійснення заходів щодо обґрунтування ринкового рівня вартості операцій та розкриття інформації про власників і, у разі необхідності, надання
відповідного документального підтвердження, а також відсутності незвичайних умов розрахунків. Одночасно виникає необхідність щодо пояснення історії виникнення взаємостосунків із контрагентом і
додаткового юридичного обґрунтування відповідності операцій законодавству країни кінцевого споживання.
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Проте, слід виділити і позитивні фактори
впливу офшорних зон на глобальну економічну систему, передусім, в частині ефективності перерозподілу фінансових ресурсів, прискоренні їх обігу у
глобальній економічній системі, зменшення глобального податкового навантаження (так званої саморегуляції світової податкової системи), зниження інвестиційних ризиків (експропріації зокрема). Крім
того, офшори сприяють розвитку країн третього
світу, які, переважно, використовують ліберальне
податкове законодавство, а також сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємницьких
структур.
Відкриваючи широкі можливості для податкового планування, офшорна зона надає гарантію
щодо звільнення від оподаткування. Одночасно,
підприємство уникає законодавства щодо валютного регулювання.
Обмеження відповідальності власними засобами, що вкладаються у статутний капітал, дозволяє
наймати керуючого, який не володіє майновими
правами підприємства. Таким керуючим може виступати інша корпорація, траст тощо. Корпорація
може знаходитись у власності трасту, що утворений
з метою захисту активів корпорації (Asset Protection
Trust – ASP). При цьому, частка володіння може передаватися без ліквідації підприємства, а акції можуть випускатися на пред’явника або без номінальної вартості.
Спрощено, схема використання офшорів у господарський діяльності зводиться до мінімізації податкових платежів у юрисдикції, у якій резидент цієї
юрисдикції здійснює операційну діяльність. Підприємство-виробник товарів (робіт, послуг) реалізує
офшорній компанії власну продукцію за заниженими цінами. В свою чергу, офшорна компанія здійснює подальшу реалізацію цієї продукції вже за цінами на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
Різниця у ціні реалізації і представляє ту штучну додану вартість, яка залишається у розпорядженні офшорної компанії, тобто, у її засновників.
У програші лишається бюджетна система країни, резидентом якої є компанія, яка використовує офшорні механізми.
Означена схема має безліч варіацій, які обумовлюються унікальністю трансакцій та умов передачі права власності на активи, але в основі механізму отримання надприбутків все ж таки лишається
маніпулювання вартістю реалізованої продукції на
основі трансфертного ціноутворення.
В теорії трансферна ціна розглядається як варіювання вартістю угоди (контракту) відносно до її
ринкового значення в угодах між пов’язаними особами (холдинги, спільні підприємства, материнські
та дочірні компанії) [9]. Під трансфертною ціною
розуміють також внутрішню розрахункову ціну, за
якою відбувається продаж (постачання) товарів (ро-
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біт, послуг), або умовну, розрахункову ціну на товари (роботи, послуги) одного центру економічної
відповідальності, що передаються іншому центру
економічної відповідальності. Трансфертною вважають ціну, що застосовується для визначення вартості товарів (робіт, послуг), яку передають від одного центру прибутку до іншого в межах однієї юридичної особи [10]. Трансфертною визначають ціну,
що встановлюється на продукцію, яка передається
між відділами однієї юридичної особи [11]. Щодо
угод в рамках транснаціональних корпорацій (ТНК)
та незалежних компаній, то трансфертною вважають ціну торгівельних угод, що не задовольняють
«правилу витягнутої руки» щодо передання товарів
(робіт, послуг). Кваліфікують трансфертними також діючі в межах корпорації вартісні оцінки (нормативи вартості) товарів та послуг або ціну, що застосовується при обміні товарами між підрозділами
у різних країнах [12].
Встановлення трансфертних цін впливає на
розподіл глобального податкового навантаження
ТНК, оскільки оподаткування, імпорту зокрема,
пов’язано із вартістю виробничих ресурсів і продукції, в той час як режими оподаткування у різних
юрисдикціях можуть суттєво різнитися. Регулюючи
сукупне податкове навантаження шляхом застосування трансфертних цін ТНК виконує ряд стратегічних завдань, в основі яких закладається максимізація прибутків.
По-перше, це нейтралізація впливу жорстких
режимів оподаткування на територіях, що виявляються привабливими з точки зору виробництва, реалізації готової продукції, а також ресурсного забезпечення.
По-друге, шляхом маніпулювання внутрішньої
ціни, ТНК вдається обходити валютні обмеження,
що характерні для юрисдикцій пострадянського
простору та країн, що розвиваються.
По-третє, ТНК таким чином (за рахунок
ефекту масштабу) виштовхує із певних ринкових
позицій менш розвинених конкурентів, завойовуючи нових покупців та постачальників та поширюючи свій вплив на економіку певної юрисдикції.
В той же час, трансфертні ціни використовуються для мінімізації податкових зобов’язань
суб’єктами середнього та малого бізнесу всередині
країни в процесі агресивного податкового планування із використанням незаконних схем ухилення
від сплати податків. Наприклад, підприємство-резидент може придбавати продукцію з метою її подальшої переробки та (або) експорту у фірми-«одноденки» за ціною, що значно перевищує звичайну ринкову ціну на даний вид продукції. За результатами
звітного періоду, таке підприємство декларує
від’ємне значення щодо оподаткування прибутку
підприємств та заявляє до відшкодування штучно
створений податковий кредит, у разі якщо у цій
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юрисдикції застосовуються означені податки. Як
правило, керівництво фірми-«одноденки», здійснюючи декілька трансакцій, просто зникає, не здійснюючи відповідних відрахувань до бюджету і не звітуючи перед контролюючими органами. Однак, проблеми адміністрування податкових платежів, у тому
числі в частині ухилення від їх сплати настільки значні та масштабні, що потребують окремого дослідження.
В рамках цієї статті вважаємо за доцільне зосередитись на загальних умовах мінімізації податкових зобов’язань платників податків із використанням офшорного механізму, зауваживши лише те, що
використання офшорів у господарській діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності має багато
спільних рис із незаконними схемами ухилення від
сплати податків.
В процесі податкового адміністрування результатів господарської діяльності, що здійснюється у
юрисдикціях із різними режимами оподаткування,
виникають спірні ситуації щодо оподаткування. При
цьому, сторонами конфлікту виступають податкові
органи різних юрисдикцій та підприємницькі структури. З метою усунення підґрунтя до різноманітних
суперечок на практиці застосовується правило незалежності сторін угоди, за яким ціна угоди визначається за однаковими критеріями для різних податкових юрисдикцій. Для визначення ціни для незалежних юрисдикцій на практиці застосовуються
чотири основних методи:
1) метод співставних неконтрольованих цін;
2) метод ціни перепродажу;
3) метод визначення ціни, що засновується на
системі «витрати + прибуток»;
4) інший будь-який метод, що може вдаватися
приємним (так звані четверті методи) [13].
Означені правила визначення податкових зобов’язань у різних модифікаціях застосовуються багатьма країнами світу. Основні підходи у встановленні цін податковими органами, які розроблені
ОЕСР, полягають в тому, що якщо умови операцій
між пов’язаними особами відрізняються від умов
здійснення таких операцій між непов’язаними особами, то прибуток в результаті таких операцій, який
міг би виникнути, але не виникнув, має оподатковуватися [14].
В Україні питання трансфертного ціноутворення регулюються статтею 39 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, згідно
з якою платник податку, що бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг його
оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" здійснюється за одним із таких методів:
1) порівняльної неконтрольованої ціни;
2) ціни перепродажу;

3) «витрати плюс»;
4) чистого прибутку;
5) розподілення прибутку.
На практиці, при застосуванні норм законодавства України щодо встановлення ціни для цілей оподаткування виникає багато ускладнень у взаємостосунках платників податків та податкових органів в
частині доведення обґрунтованості вартості угоди.
Серед основних причин таких ускладнень виділяють відсутність чітких методологічних положень
щодо розрахунків значень ціни товарів (робіт, послуг), що пояснюються недосконалістю статистичної
та іншої інформації, що використовується для цих
цілей. Крім того, обґрунтування ціни угоди, як правило, супроводжується передачею органам стягнення значних обсягів інформації конфіденційного
характеру, що може трактуватися як зайве втручання податкових органів у господарську діяльність
платників податків, яке суттєво ускладнює ведення
бізнесу на території України.
Означені проблемні питання, які потребують
окремого поглибленого та всебічного дослідження,
виникають незалежно від географічних особливостей, а також виду економічної діяльності та її обсягів. Найбільшого поширення проблема трансфертного ціноутворення, у тому числі і в частині негативного впливу на економіку окремих юрисдикцій у
вигляді втрат відповідних бюджетів, набула в контексті застосування схем офшорної діяльності
суб’єктів підприємництва, резидентів України зокрема.
Найбільш популярними країнами, які визнаються міжнародною спільнотою, як офшорні зони, є
Республіка Кіпр, Британські Віргінські острови
(БВО), Бермуди, Співдружність Багами, Гібралтар,
Острови Кайман, Республіка Панама, Гонконг. За
різними оцінками, понад 40% всіх офшорних компаній засновано на Британських Віргінських островах
[15]. За даними журналу Offshore Express, загальна кількість офшорних компаній коливається від
1,5 млн до 3 млн одиниць [16].
До країн, що не визнані офшорними зонами,
проте мають ліберальне податкове законодавство,
належать Нідерланди, Швейцарія, США. Особою
формою офшорів, які утворюються в середині країни, є вільні економічні зони та технопарки. Такі податкові гавані утворюються кожною країною для
певних цілей. Як правило, це розвиток «депресивних» територій або виробництво наукоємної продукції.
На сьогодні офшорні схеми активно використовуються бізнес-структурами для виведення фінансових ресурсів із країни. На офшорні центри за класифікацією Банку міжнародних розрахунків приходиться на рівні 4 трлн дол. США активів за кордоном по всіх секторах економіки, пасивів – 4,4 трлн
дол., або 12,5 та 14,7% сукупних активів і пасивів
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всіх країн світу. За оцінками BCG, в офшорах зберігається 6,9% світових фінансових ресурсів, ОЕСР –
близько 6,5%. Хілтон Мак Канн в роботі «Офшорні
фінанси», оцінює даний показник в 6,3% [17], Tax
Heavens Network – від 9 до 13% [18, 19] відповідно.
За розрахунками благодійної організації Oxfam
у 2013 році в офшорах зберігалося понад 18 трлн
дол. США, що призводило до прямих втрат бюджетів різних країн на рівні 156 млрд дол США. В той
же час, за розрахунками Tax Justice Network, в офшорах зберігається 21-23 трлн дол. США, а щорічні
втрати державних фінансів становлять на рівні 250
млрд. дол. США [18, 20], а з урахуванням депозитів
та позик, що розміщені в офшорах, ця цифра може
зрости до 35-45 трлн дол. США, або 15-20% світового багатства [18].
Щорічні втрати економіки США від використання її резидентами офшорних схем оцінюються у
розмірі не менш ніж 100 млрд дол. США [21]. За іншими оцінками, активи, що знаходяться під управлінням офшорних компаній і контрольовані ззовні,
на початок поточного десятиліття оцінювалися у
розмірі до 32 трлн дол. США [18]. При цьому, використання прогалин у податковому законодавстві
призводить до недоотримання національними бюджетами понад 3 трлн дол. США у рік [22]. Проте,
такі оцінки слід вважати неточними, оскільки в офшорах використовуються також таємні рахунки.
Крім того, суттєві корегування розрахунків можуть
бути обумовлені віднесенням окремої країни світу
до офшору.
Світова мережа офшорних зон складається із
4 груп. Офшори Карибського басейну обслуговують
підприємства Південної та Північної Америки. Європейська офшорна зона обслуговує країни Європи.
Підприємства країн Близького Сходу обслуговують
офшори Перської затоки, а офшори Південно-Східної Азії (Гонконг, Сінгапур та ін.) обслуговують
країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону [23].
Одночасно, офшори розділяють за ознаками
змісту та переліку пільг і преференцій. Класичні офшорні зони (наприклад, БВО, Багамські та Сейшельські острови, Беліз, Маврикій, Невіс, Панама та ін.) –
це невеликі країни «третього світу». До другої групи
належать країни із пільговим податковим законодавством для нерезидентів. Третя група країн за
формальними ознаками не належить до офшорів,
проте застосовує пільгове оподаткування для окремих операцій, груп інвесторів тощо.
Застосування офшорних компаній у підприємницькій діяльності світовою спільнотою визнається
недобросовісною податковою конкуренцією та злочинною діяльністю в сфері відмивання грошей. Ряд
міжнародних організацій, зокрема, Організація
Об’єднаних Націй (ООН), Організація економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
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грошей (ФАТФ), приділяють багато уваги антиофшорній діяльності та ліквідації означених проявів
у підприємницькій діяльності, у тому числі, шляхом
відкриття банківської таємниці, удосконалення інформаційного обміну податковою інформацією,
підвищення прозорості підприємницької діяльності
[24].
Відповідно до рекомендацій ОЕСР (Конвенція
ОЕСР «Про взаємну допомогу у податкових справах») у податкові системи країн-учасниць ОЕСР, а
також країн, що ратифікували означену Конвенцію,
впроваджуються правила, які усувають податкову
дискримінацію, у тому числі, на основі спрощення
доступу податкових органів до банківської таємниці, податкових угод та міжнародного співробітництва органів податкової служби.
Співробітництво податкових служб різних
країн здійснюється у вигляді: інформаційного обміну, включаючи проведення одночасних податкових перевірок та участь у перевірках за кордоном;
допомоги по стягненню податків, включаючи заходи щодо забезпечення такого стягнення; обміну
документами.
Антиофшорне регулювання здійснюється на
трьох рівнях: глобальний (ОЕСР, МВФ, ООН,
ФАТФ); регіональний (в рамках співдружності
країн, наприклад ЄС); двосторонній (на основі підписання міждержавних угод). Усі заходи щодо
деофшоризації, в кінцевому рахунку, спрямовані на:
1) запобігання використанню офшорів для несумлінного податкового планування і зниження рівня оподаткування окремих їх компаній і громадян;
2) зміцнення податкової бази держав за рахунок
податкових платежів з доходів, одержуваних в офшорних зонах;
3) підвищення стабільності транскордонного
руху коштів і зниження впливу офшорного спекулятивного капіталу на національні фінансові ринки;
4)зниження рівня анонімності бенефіціарів офшорних компаній і проведених ними операцій [25].
Значним кроком світової спільноти в частині
обмеження діяльності офшорних зон було впровадження чорного списку «податкових притулків»,
який видано ОЕСР у 2000 році, у рамках боротьби зі
«шкідливими податковими методами» на виконання рекомендацій ОЕСР. Рекомендації передбачають впровадження необмеженого обміну інформацією щодо адміністрування або примусового виконання національного податкового законодавства.
Якщо країна реагує на запити іноземної держави і
надає конфіденційну інформацію про компанію та її
власників, вона переміщується до білого списку
«податкових гаваней» ОЕСР, відповідно, офшором
вже не визнається. Означені стандарти поступово
приймають всі країни, які мають пільгові режими
оподаткування [26].
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Міжнародні податкові стандарти узгоджено на
зустрічі країн «великої двадцятки» (G20) у Берліні в
2004 році, в обговоренні змісту яких брали участь і
країни, які не є членами ОЕСР. Одним із основних
положень цих стандартів є зобов’язання країн обмінюватися інформацією з будь-яких питань оподаткування, незалежно від положень національного податкового законодавства про захист особистої інформації або банківської таємниці для податкових
цілей. Країни, які дотримуються цих стандартів повинні надавати інформацію (про нерухомість, доходів і рахунків компанії або приватної особи) податковим органам. Для держави, яка відмовляється
приймати податкові норми можуть застосовуватися
економічні санкції.
На практиці застосовуються три основні способи обміну інформацією між фіскальними органами різних країн: одержання інформації за запитом, обмін без запиту і автоматичний обмін інформацією, який стає все більш поширеною в наші дні.
Ці способи в основному відповідають рекомендаціям ОЕСР, які зобов'язують уповноважені організації допомагати один одному в частині збирання податків і обміну інформацією.
ОЕСР розділяє юрисдикції на три категорії, які
називають «Білим», «Сірим» і «Чорним» списками.
У «Білому списку» знаходяться юрисдикції, які
впровадили у свою податкову систему стандарти
ОЕСР, тобто країни, що входять до білого списку,
відповідають встановленим стандартам і вимогам
для обміну інформацією з питань оподаткування.
Друга категорія юрисдикцій («Сірий список») офіційно взяла на себе зобов'язання щодо прийняття
стандартів ОЕСР, проте не виконує їх на практиці,
тобто, «Сірий список» містить юрисдикції, які офіційно задекларували прийняття стандартів ОЕСР,
але не впровадили їх у достатній мірі [27]. До «Чорного списку» ОЕСР 2016 року включено країни, які
проводять політику недобросовісної податкової
конкуренції і не надають інформацію податковим
органам інших юрисдикцій. На сьогоднішній день,
це Коста-Ріка, Лабуан, Уругвай, Філіппіни.
На зустрічі G8 в Лох-Ерні (Північна Ірландія)
ОЕСР представила програму для досягнення спільних цілей щодо підвищення прозорості глобальної
податкової системи, розроблену на виконання плану
з деофшоризації під назвою «Покрокові зміни в податковій прозорості» [28].
МВФ спільно з Групою Світового банку розробив «Програму оцінки фінансового сектора», що
отримала назву (Financial Sector Assessment Program – FSAP). За даними МВФ, принаймні третина
країн потребують зміцнення заходів щодо реалізації
рекомендацій ФАТФ; 40% недостатньо приділяють

уваги протидії відмиванню доходів; 60% мають підвищити рівень відповідності національних стандартів вимогам в інвестиційній сфері відповідно до
стандартів ІОSCО; 40% країн мають підвищити національні стандарти в банківській сфері відповідно
до рекомендацій Базельського комітету; 50% оцінених країн не відповідають (повністю або частково)
міжнародним стандартам у сфері страхування (ІАІС
10) [29].
В той же час, у 2001 році утворено Міжнародну
організацію по податках та інвестиціях (International
Tax & Investment Organisatoin – ITIO), до якої входять Ангілья, Антигуа і Барбуда, Багамські острови,
Барбадос, Беліз, Британські Віргінські Острови,
Кайманові острови, Острови Кука, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Острови Теркс, Кайкос, Вануату.
До основних завдань ITIO належить відстоювання
інтересів країн учасниць в частині збереження можливостей перерозподілу світових фінансових ресурсів через власні фінансові системи [30].
На саміті країнами «Групи двадцяти» (G20) у
вересні 2013 року схвалено впровадження в практику податкового адміністрування принципу
«сплати податків за місцем операційної діяльності»
закладено в основу плану заходів щодо протидій розмиванню бази оподаткування та переміщенню прибутків, який підготовлено ОЕСР [31, 32]. Крім єдиного глобального стандарту автоматичного обміну
інформацією, запропоновано дві нормативні ініціативи ОЕСР: «Про розмивання податкової бази та перенесення прибутку» («Base Erosion and Profit
Shifting» – BEPS) транснаціональними корпораціями, а також «Про податкових інспекторів без кордонів» (the «Tax Inspectors Without Borders» – TIWB)
[33].
Слід відзначити, що боротьба із виводом капіталу має передбачати не лише поправки до податкового законодавства, а й враховувати необхідність захисту прав власності, а також реформування внутрішніх офшорів, недопущення створення підприємств-одноденок1.
Для переводу фінансових ресурсів за межи
юрисдикції, у тому числі для цілей податкового планування, в результаті якого відбувається розмивання бази оподаткування прибутку підприємств,
підприємницькі структури використовують різноманітні схеми. Найбільшого поширення набули: лізингова, агентська, давальницька схема, а також
схеми експорту, імпорту, володіння активами, продажу бізнесу, використання нематеріальних активів.
1. Лізингова схема застосовується для виведення фінансових ресурсів за межі країни шляхом
виплати лізингових платежів на користь лізингодавця, який зареєстрований як суб’єкт підприємни-

1

SPE або SPV – Special Purpose Entity/Vehicle – «підприємство спеціального призначення», або «проектне підприємство», що створюється для визначених цілей, головною з яких є підвищення ефективності управління окремими
трансакціями або фінансовими потоками.
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компанії, зареєстрованої у офшорній зоні. В подальшому, кошти вертаються в економіку, але у вигляді
позики під конкретні відсотки, які дозволяють мінімізувати об’єкт оподаткування прибутку підприємств.
4. Офшорні компанії також реєструють право
інтелектуальної власності. Таку власність офшорні компанії передають користувачеві через транзитну компанію на умовах субліцензії. Найчастіше, використовуються підприємства Нідерландів,
оскільки у цій країні не застосовується податок на
роялті, що стягується при виплаті на користь власника.
5. Офшорні компанії також використовуються
при виробництві продукції з давальницької сировини. Тобто, офшорна компанія придбає продукцію
на території України та передає її на переробку виробничій компанії резиденту України, в подальшому, спрямовуючи готову продукцію на експорт.
Умови угоди на виробництво продукції з давальницької сировини узгоджуються таким чином, щоб мінімізувати податкові зобов’язання виробничої компанії – резидента України.
6. При імпорті (експорті) через офшорну зону
підприємство штучно завищує або знижує вартість
поставки товарів (робіт, послуг) залежно від завдань – мінімізувати зобов’язання зі сплати податку
на прибуток підприємств, або митних платежів.
Опосередковано, присутність офшорних механізмів у діяльності підприємницьких структур України можна дослідити в процесі аналізу обсягів та динаміки інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Динаміку прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) з країн світу в економіку
України представлено в табл. 1.

цької діяльності у офшорній зоні. В подальшому,
виведені фінансові ресурси за межі країни можуть
бути реінвестованими в економіку тієї ж самої країни, або використовуватися для фінансування відповідних проектів у інших країнах.
2. За агентською схемою офшорна компанія
доручає резиденту (агенту) здійснити купівлю та
продаж товарів (робіт, послуг) у юрисдикції, резидентом якої є такий агент, за мізерну винагороду, наприклад, 0,5% вартості угоди, які і підлягають оподаткуванню за місцем реєстрації агента. Відповідно,
офшорна компанія здійснює фінансове забезпечення цих операцій. Як правило, такі угоди організовуються та здійснюються за участю третіх осіб,
що дозволяє уникнути безпосереднього контакту
агенту із офшорною компанією і укладаються із резидентами країн, між якими застосовуються угоди
про уникнення подвійного оподаткування, а також з
урахуванням переліку офшорних зон, офіційно затвердженого у юрисдикції, резидентом якої є агент.
Щодо України, то найбільш популярними є угоди
такого змісту із резидентами Великобританії, Чехії
та Кіпру.
3. У випадку передачі у власність активів заздалегідь зареєстрованого трасту, припустимо, у європейській країн, матеріальні цінності продаються
офшорній компанії, яка їх придбає на кошти такого
трасту. Така офшорна компанія може бути засновником цього трасту. В той же час, активи трасту (наприклад, рухоме та нерухоме майно, земля, депозити та боргові зобов’язання) можуть купуватися резидентом. Означені операції здійснюються залежно
від певних завдань бізнес-структури, тобто, введення чи виведення грошових коштів із конкретної
юрисдикції. Одним із варіантів схеми передачі у
власність активів може бути придбання акцій (паїв)

Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з країн світу
в економіці України, млн дол. США
Усього
у тому числі
Кіпр
Нідерланди
Німеччина
Російська Федерація
Австрія
Велика Британія
Віргінські Острови
(Брит.)
Франція
Швейцарія
Італія
США
Угорщина
Беліз
Інші країни

2010
44708
100

2014
45916
100

2015
43371

100

2015/2014
94,5

2015/2010
97,0

9914,6
7076,9
4707,8
3402,8
2658,2
2298,8
1460,8

22,2
15,8
10,5
7,6
5,9
5,1
3,3

13710,6
5720,5
5111,5
2724,3
2526,4
2145,5
1997,7

29,9
12,5
11,1
5,9
5,5
4,7
4,4

11744,9
5610,7
5414,3
3392,1
2402,4
1852,5
1798,9

27,1
12,9
12,5
7,8
5,5
4,3
4,1

85,7
98,1
105,9
124,5
95,1
86,3
90,0

118,5
79,3
115,0
99,7
90,4
80,6
123,1

2367,1
859,4
982,4
1192,4
711,5
120
6955,3

5,3
1,9
2,2
2,7
1,6
0,3
15,6

1614,7
1390,6
999,1
862,3
831,2
642,4
5639,2

3,5
3,0
2,2
1,9
1,8
1,4
12,3

1528,1
1364,2
972,4
698,9
625,4
547,2
4633,5

3,5
3,1
2,2
1,6
1,4
1,3
10,7

94,6
98,1
97,3
81,1
75,2
85,2
82,2

64,6
158,7
99,0
58,6
87,9
456,0
66,6

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
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Наведені тенденції відбуваються на фоні відносно невеликого падіння фізичних обсягів ПІІ в
економіку України, 97% у 2015 році порівняно із
2010 роком та 94,5% порівняно із 2014 роком. Означені тренди дозволяють зробити припущення, що
Україна поступово втрачає інвестиційну привабливість на ринку розміщення інвестиційних ресурсів,
передусім, через політичну нестабільність, недосконалість правового регулювання інвестиційної діяльності, у тому числі, в частині оподаткування та захисту прав приватних інвесторів.
Проте, оптимізму додає зростання рейтингу
України у сукупному рейтингу сприятливості ведення бізнесу (по відношенню до 189 інших країн) у
2016 році на 4 сходинки порівняно із 2015 роком
[34]. Динаміку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу
проілюстровано в табл. 2.

Майже половина (на рівні 40%) сукупних прямих інвестицій в Україну надходить з Республіки
Кіпр та Нідерландів, які традиційно застосовують
ліберальний режим оподаткування прибутків підприємств. Відмічається поступове зростання частки
ПІІ в Україну та їх фізичних обсягів з БВО (Віргінські острови) – 123,1% у 2015 році (4,1% у сукупних
ПІІ) порівняно із 2010 роком, Швейцарії – 158,7%
(31% у сукупних ПІІ) та Белізу – 456% (1,3% у сукупних ПІІ) відповідно, які також відносяться до податкових притулків. Натомість, частка ПІІ з решти
країн світу має тенденцію до падіння.
При чому, якщо у 2010 році вона складала
15,6%, то за підсумками 2015 року дорівнювала вже
10,7%, тобто зменшилася на третину. В той же час,
останнім часом відмічається поступове зростання
ПІІ в економіку України із Німеччини, Російської
Федерації, податкове законодавство яких не передбачає значних преференцій, якщо не враховувати
спеціальні вільні економічні зони.

Таблиця 2
Динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з України
в економіці країн світу, млн дол. США
Усього
у тому числі
Кіпр
Російська Федерація
Латвія
Віргінські Острови
(Брит.)
Польща
Інші країни

2010
100,0
6871,1

2014
100
6352,2

2015
6210
100

6342,5
194,3
87,9
25,8

92,3
2,8
1,3
0,4

5819
196,9
85
25,8

91,6
3,1
1,3
0,4

5817,6
122,8
69,8
51,3

49,1
171,5

0,7
2,5

52,6
172,9

0,8
2,7

50,1
98,4

2015/2014
97,8

2015/2010
90,4

93,7
2
1,1
0,8

100,0
62,4
82,1
198,8

91,7
63,2
79,4
198,8

0,8
1,6

95,2
56,9

102,0
57,4

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

висновок, що найбільша інвестиційна активність
відмічається саме в частині співробітництва українського бізнесу із підприємницькими структурами
Кіпру. А співставлення витоку ПІІ з України та їх
вкладень дозволяє стверджувати про тенденції щодо
притоку фінансових ресурсів в економіку України з
Республіки Кіпр. Однак інвестиційна діяльність передбачає щорічну виплату дивідендів на користь
власника часток, паїв акцій та інших інструментів
володіння.
Доходи у вигляді дивідендів в Україні оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 Податкового
кодексу України (ПКУ). Емітент корпоративних
прав утримує суму податкового зобов’язання при
виплаті дивідендів. Доходи, отримані платником податків – фізичною особою у вигляді дивідендів оподатковуються на загальних підставах за ставками 5
або 18%.
Щодо виплати дивідендів юридичним особам,
то така виплата не тягне за собою жодних додаткових утримань, тобто підприємство-емітент має спла-

З таблиці видно, що основна маса українських
ПІІ, понад 90%, припадає на внески до акціонерного
капіталу резидентів Республіки Кіпр. При цьому,
ПІІ в Кіпр складають більше половини ПІІ, що вкладаються в економіку України резидентами Кіпру. У
2010 році це співвідношення становило 69,3% (дані
табл. 2 та табл. 1), у 2014 – 46,3, а у 2015 – 52,9%
відповідно.
Щодо решти країн світу, то відмічається нарощування обсягів ПІІ з України у економіку Віргінських Островів (Брит.), в той час, які інші країни
втрачають привабливість для розміщення фінансових ресурсів резидентів України в обмін на володіння відповідними правами власності, що передбачають участь в управлінні і інші завдання та зобов’язання.
Разом з цим, аналізуючи обсяги, динаміку та
географічну структуру прямих іноземних інвестицій, що спрямовуються в економіку України та вкладаються резидентами України у підприємства, що
зареєстровані в інших юрисдикціях, можна зробити
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тити лише авансовий внесок на дивіденди. Доходи,
отримані нерезидентом із джерелом їх походження
з України, оподатковуються в порядку і за ставками,
визначеними ПКУ. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку
виплату з доходу з джерелом його походження з
України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, утримують податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% їх
суми та за їх рахунок.
Особа (податковий агент) має право самостійно
застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним
міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником)
доходу і є резидентом країни, з якою укладено
міжнародний договір України [35].
Статтею 10 Конвенції про уникнення
подвійного оподаткування між Україною та Республікою Кіпр від 8 листопада 2012 року (ратифіковано
Верховною Радою України 7 серпня 2013 року) передбачено порядок оподаткування дивідендів що
сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави.
Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником дивідендів, то податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:
a) 5% від загальної суми дивідендів, якщо фактичний власник володіє не менш ніж 20% капіталу
компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував в
придбання акцій чи інших прав компанії еквіваленті
не менше 100000 євро;
б) 15% від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.
Для застосування зниженої ставки податку на
репатріацію обидві умови є взаємозамінними.
Крім того, Конвенція дозволяє оподатковувати
проценти в країні – у джерела виплати (у державі, у
якій вони виникають) за ставкою 2%, а також оподатковувати проценти по роялті у країні – джерела
виплати за ставками податку:
а) 5%, якщо роялті сплачуються за ліцензійними договорами, предметом яких є: авторське
право на наукову роботу, будь-який патент, торгова
марка, секретна формула, процес або інформація
щодо промислового, комерційного або наукового
досвіду;
б) 10% в інших випадках. Доходи від нерухомого майна, в тому числі від його відчуження, оподатковуються за місцезнаходження майна.
Доходи від відчуження рухомого майна, окрім
рухомого майна постійного представництва, опо-

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

датковуються в країні, резидентом якої є власник.
Доходи від відчуження рухомого майна, що формує
частину майна постійного представництва, оподатковуються в країні, місцезнаходження постійного
представництва [36].
Отже законодавче врегулювання питань щодо
оподаткування між Україною та Республікою Кіпр
сприяє зміцненню комерційних зав’язків з цією країною та нарощуванню інвестиційної активності
контрагентів, що є резидентами означених юрисдикцій. Серед факторів, що можуть бути розцінені як
негативні в частині впливу на економічну систему
України, необхідно виділити віднесення Республіки
Кіпр до країни із дуже ліберальним законодавством
щодо оподаткування доходів і капіталів. Однак, цей
фактор суттєво знижено в результаті підписання
Конвенції.
Структура експорту та імпорту товарів та послуг України (див. табл. 3) дозволяє оцінити географію обсягів означених операцій. Якщо співставити
обсяги українського експорту та імпорту товарів, то
у 2014 році відмічалося незначне перевищення імпортних операцій – 1%. Експорт послуг України
майже у двічі перевищував відповідний показник
імпорту.
Одночасно, експорт послуг України становив
21,4% експорту товарів за підсумками 2014 року. В
той же час, імпорт послуг України у цьому ж році
дорівнював 11,7%.
Однак, якщо розглядати пропорції обсягів зовнішньоекономічної діяльності в Україні в розрізі
країн, можна стверджувати про її значну нерівномірність. Наприклад, найбільшу частку в сукупних
операціях зовнішньоекономічної діяльності України традиційно займає Російська Федерація. У 2014
році до Росії було експортовано 23,1% сукупного
обсягу товарів, та 19,7% імпортовано. При цьому,
майже третина українського експорту послуг у 2014
році спрямовано саме до цієї юрисдикції, в той час,
як імпорт послуг становив 13,9%.
Звертають на себе увагу значні обсяги експорту-імпорту послуг України до Великої Британії,
Республіки Кіпр, Нідерландів та Швейцарії. Частка
відповідних зовнішньоекономічних операцій України у сукупному експорті-імпорті становить майже
третину сукупного експорту-імпорту послуг. В той
час, як експорт-імпорт товарів України до цих юрисдикцій лише перевищує 3% сукупного експортуімпорту товарів.
На перший погляд, може скластися враження,
що послуги джерелом походження з України користуються неабияким попитом у розвинених країнах.
Однак, сучасні підприємства великого та середнього
бізнесу в процесі свого функціонування та розвитку
обов'язково враховують привабливості економіки
певної країни (юрисдикції) в сфері оподаткування.
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Найчастіше, до використання офшорних схем вдаються суб’єкти ринку програмного забезпечення,
які активно використовують транзитні компанії, що
зареєстровані у юрисдикціях із пільговими режимами оподаткування. А на світовому ринку програ-

много забезпечення практично немає жодного економічного агенту, який би не користувався послугами підприємств, зареєстрованих у офшорних
юрисдикціях.
Таблиця 3

Експорт та імпорт товарів і послуг України з країнами світу за 2014 рік

Усього, млн дол. США
у відсотках
у тому числі
Австрiя
Белiз
Велика Британія
Вiргiнськi Острови (Брит.)
Iталiя
Кiпр
Нiдерланди
Нiмеччина
Росiйська Федерацiя
США
Угорщина
Францiя
Швейцарiя
Інші країни світу

Експорт
товарів
країна
призначення
53901,7
100

Імпорт товарів

1,0
0,0
1,1
0,2
4,6
0,5
2,1
3,0
18,2
1,2
2,8
1,0
0,3
64,1

Експорт
послуг

Імпорт послуг

країна
відправлення
54387,6
100

11520,9
100

6373,1
100

1,4
0,0
1,1
0,0
1,9
0,0
2,1
8,6
15,7
1,8
3,4
1,4
0,8
62,0

1,7
0,3
5,7
1,4
1,3
4,0
2,5
5,8
30,7
6,0
0,1
1,1
7,2
32,1

2,3
0,3
11,1
0,7
0,7
8,0
2,0
9,3
13,9
8,0
0,1
1,9
5,4
36,2

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

їні правового поля, яке б стимулювало добросовісну
поведінку платників податків, їх відповідальність та
відкритість, у тому числі, в результаті ратифікації
Україною Конвенції з автоматичного обміну банківською інформацією резидентів країн між податковими органами цих країн, до якої вже приєдналося
понад 100 країн, зокрема найбільші офшорні юрисдикції (Кіпр, Панама та ін.). Очікується, що оновлене правове поле відповідно до рекомендацій
ОЕСР набуде чинності у 2017 році.
Зокрема, запропоновано впровадження в законодавство обмеження витрат на виплату або нарахування відсотків з метою нейтралізації тонкої
капіталізації, оподаткування контрольованих іноземних компаній фізичних осіб, введення спеціальної звітності щодо кожної країни для міжнародних
груп компаній. Крім того, Концепція передбачає
вдосконалення законодавчого регулювання фінансово-економічної діяльності, спрямованого на створення умов для лібералізації національного валютного законодавства на основі забезпечення стабільності фінансовою системи України, у тому числі за
рахунок запобігання зловживанням у зв'язку із застосуванням договорів про усунення подвійного
оподаткування, а також уникнення усунення статусу
постійного представництва.
Висновки. Підсумовуючи викладене, за результатами дослідження основних характеристик та

Слід відзначити, що єдиним видом економічної
діяльності України, який демонструє стабільне нарощування обсягів експорту, є сфера ІТ-послуг. За
даними Національного банку України, у 2015 році її
частка у загальній структурі експорту зросла до 17%
і становила 2,1 млрд дол. США. При цьому, 79% ІТпослуг складають комп’ютерні послуги, головним
чином, розробка програмного забезпечення на умовах аутсорсингу, тобто на замовлення іноземних контрагентів [37].
Описані тенденції розвитку та поширення застосування офшорних механізмів підприємницькими структурами, резидентами України зокрема,
негативним впливом означеної діяльності на стабільність фінансової системи на глобальному та регіональному рівні визначають необхідність розробки та впровадження заходів щодо їх нейтралізації.
Означені завдання визначені першочерговими та невідкладними в контексті розробки та реалізації заходів поточної економічної політики України, у сфері
оподаткування зокрема.
Як вже відмічалось, на виконання Указу Президента України № 180/2016 від 28 квітня 2016 року
створено робочу групу для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і
переміщенню прибутків за кордон з урахуванням
міжнародних ініціатив ОЕСР – впровадження основних рекомендацій BEPS щодо створення в Укра78
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них можна віднести підвищення ефективності перерозподілу фінансових ресурсів, прискоренні їх обігу
у глобальній економічній системі, зменшення глобального податкового навантаження, зниження інвестиційних ризиків розвитку країн «третього світу».
2. Антиофшорне регулювання здійснюється на
трьох рівнях: глобальному (ОЕСР, МВФ, ООН,
ФАТФ); регіональному (в рамках співдружності
країн, наприклад ЄС); двосторонньому (на основі
підписання міждержавних угод). Заходи щодо деофшорізації спрямовані на: запобігання використанню
офшорів для несумлінного податкового планування
та розвитку незаконних (злочинних) видів діяльності; зміцнення податкової бази держав за рахунок
податкових платежів з доходів, одержуваних в офшорних зонах; підвищення стабільності транскордонного руху коштів і зниження впливу офшорного
спекулятивного капіталу на національні фінансові
ринки; зниження рівня анонімності бенефіціарів офшорних компаній і проведених ними операцій.
3. Дослідження становлення та розвитку офшорної діяльності резидентів України з урахуванням аналізу світового досвіду, а також антиофшорного регулювання дозволяє її охарактеризувати, як
економічну категорію (табл. 4).

тенденцій офшорної діяльності резидентів України
з урахуванням світового досвіду державного регулювання у цій сфері, а також аналізу основних підходів у застосуванні офшорів підприємницькими
структурами, в Україні зокрема та динаміки основних макроекономічних показників, що її характеризують, можна зробити наступні висновки.
1. Із розвитком та становленням цифрової економіки поширення набувають офшорні схеми ведення господарської діяльності, які спрямовані на
максимізацію прибутків підприємницьких структур
за рахунок мінімізації обов’язкових податкових відрахувань до бюджетів відповідного рівня. Використання означених схем має як позитивні так і негативні фактори впливу на економічну систему певної
юрисдикції. Серед негативних факторів найбільш
значущими є: створення умов для недобросовісної
податкової конкуренції; втрати доходів бюджетів
України різного рівня, що супроводжується витоком
фінансових ресурсів з економічної системи та
сприяє розвитку тіньового сектору економіки. На
рівні підприємства, використання офшорних схем
ведення бізнесу пов’язано із зростанням бізнес-ризиків: корупційного; податкового; митного; репутаційного; легалізації злочинних доходів. До позитив-

Таблиця 4
Характеристика офшорної діяльності як економічної категорії
Елементи та властивості
1. Структура
1.1. Логічна

1.2. Організаційна
1.3. Економічна

2. Предмет

(за суттю)

3. Об’єкт

(за змістом)

4. Критерії оцінки

5. Призначення
6. Основні завдання
7. Статус
8. Фактори
9. Джерела

Кількісні та якісні визначення
Органічна складова параметрів просторового та розширеного відтворення в частині
створення (генерації) прибутків та їх розподілу і витрачання шляхом здійснення
підприємницької діяльності, а також легалізації доходів, набутих злочинним шляхом (виробництво та торгівля зброї, наркотичних препаратів, фінансування тероризму тощо)
Багаторівнева: місце реєстрації, місце здійснення операційної діяльності, ступінь
субординації (координації діяльності) із материнською компанією (форма та умови
заснування).
Відповідність структурі процесів генерації прибутку, його перерозподілу та напрямам витрачання, а також циклам економічної (ділової) активності на макро- і
мікрорівнях із відповідною реакцією на заходи щодо деофшоризації економіки у
певній юрисдикції
Завершеність економічного обігу в частині координації і гармонізації грошових потоків з метою максимізації прибутків
Форми організації ведення підприємницької діяльності в умовах відмінностей режимів оподаткування у різних юрисдикціях
Забезпеченість фінансування розвитку підприємства (компанії, групи компаній та
інших форм об’єднань суб’єктів підприємництва) з метою максимізації прибутку за
рахунок мінімізації податкових зобов’язань, а також, в окремих випадках, легалізації доходів, набутих злочинним шляхом
Синхронізація та гармонізація грошових потоків підприємницьких структур для
цілей генерації та максимізації прибутків, оптимізації їх розподілу та витрачання
Максимізація прибутку за рахунок його виведення у юрисдикції із найбільш сприятливим режимом оподаткування, а також легалізація доходів, набутих злочинним
шляхом
Одне із вихідних положень підприємницької економічної теорії
Показники прибутку на всіх рівнях організації підприємницької діяльності, рівень
податкового навантаження на підприємство, наявність доходів, набутих злочинним
шляхом, а також фінансування діяльності, забороненої Міжнародним правом.
Легітимна підприємницька діяльність, а також діяльність, що не відповідає стандартам Міжнародного права, у т.ч. щодо легалізації доходів, набутих злочинним шляхом

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

79

В. Ф. Столяров, В. І. Островецький
4. Заходи щодо деофшоризації економіки
України мають розроблятися з урахуванням тенденцій розвитку технологій управління грошовими та
іншими ресурсами, у тому числі, щодо постачання
та реалізації товарів (робіт, послуг) із використанням можливостей віддаленого доступу до об’єкту
управління через Інтернет. Уваги потребують умови
контролю та взаємозв’язків між підприємствами із
вибудовуванням чіткої ієрархії, яка може без зайвих
зусиль визнаватися та ідентифікуватися у судовому
порядку, у тому числі, на основі вжиття запобіжних
заходів щодо штучного відхилення від статусу
постійного представництва, наприклад, за рахунок
використання угод комісії. В той же час, вагомим
елементом системи заходів протидії поширення
офшорних схем ведення підприємницької діяльності має стати розбудова мережи безперешкодного
та оперативного інформаційного обміну між податковими службами різних країн світу, у тому числі,
щодо викриття агресивного податкового планування.
5. Для зниження негативного впливу використання підприємницькими структурами компаній, що
зареєстровані в офшорних юрисдикціях, необхідно
впровадження чітких критеріїв визначення офшорного підприємства, бенефіціарного власника і його
податкової резидентності, у тому числі, за місцем
основної (операційної) діяльності із визначеннями у
національному законодавстві з питань оподаткування та господарської діяльності. При цьому, потребує уточнення розуміння податкового планування яке в окремих випадках розглядається як податкова оптимізація або навіть відкрите ухилення
від оподаткування, що не має нічого спільного з перевагами офшорів як інструменту податкового планування, умов і механізмів його застосування із використанням офшорів, а також розгляду можливих
заходів щодо забезпечення адресності та правомірності застосування офшорного механізму вітчизняним бізнесом.
6. З метою створення умов економічної недоцільності застосування офшорних схем ведення підприємницької діяльності в Україні необхідно розробити та впровадити економічно обґрунтовані обмеження щодо запобігати розмиванню бази оподаткування прибутку підприємств на основі встановлення
межі використання суб’єктами підприємницької діяльності так званого «податкового щита» через недопущення віднесення на собівартість продукції обсягів виплат по обслуговуванню позики, що перевищують певний рівень, а також удосконаленню методів встановлення звичайної (ринкової) ціни для цілей оподаткування.
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Столяров В. Ф., Островецький В. І. Становлення та розвиток офшорної діяльності резидентів України (в контексті аналізу світового досвіду антиофшорного регулювання)
Розглянуто окремі аспекти офшорної діяльності резидентів України, у тому числі оцінено динаміку основних макроекономічних змінних України,
проаналізовано світовий досвід антиофшорного регулювання. Встановлено, що використання офшорних схем має як негативні (створення умов для недобросовісної податкової конкуренції; втрати доходів бюджетів; виток капіталів; розвиток тіньового
сектору економіки; розшарування населення за рівнями доходів; зростання бізнес-ризиків) так і позитивні фактори впливу на економічну систему певної
юрисдикції (підвищення ефективності перерозподілу фінансових ресурсів, прискорення їх обігу у
глобальній економічній системі, зменшення глобального податкового навантаження, зниження інвестиційних ризиків розвитку країн «третього світу»).
Надано авторську характеристику офшорної діяльності як економічній категорії. Обґрунтовано, що
деофшоризація в Україні має здійснюватися у напряму недопущення несумлінного податкового планування; зміцнення державних фінансів, доходів
бюджетів зокрема; підвищення стабільності транскордонного руху коштів і зниження впливу офшорного спекулятивного капіталу на національні фінансові ринки; підвищення рівня прозорості в частині
ідентифікації бенефіціарів офшорних компаній і
проведених ними операцій.
Ключові слова: офшор, податок, доходи бюджету, юрисдикція, суб’єкт підприємницької діяльності, трансфертне ціноутворення, зовнішньоекономічна діяльність, товари, послуги.
Столяров В. Ф., Островецкий В. И. Становление и развитие оффшорной деятельности резидентов Украины (в контексте анализа мирового
опыта антиоффшорного регулирования)
Рассмотрены отдельные аспекты оффшорной
деятельности резидентов Украины, в том числе оценена динамика основных макроэкономических переменных Украины, проанализирован мировой
опыт антиоффшорного регулирования. Установлено, что использование оффшорных схем имеет
как отрицательные (создание условий для недобросовестной налоговой конкуренции; потери доходов
бюджетов; отток капиталов, развитие теневого сектора экономики; расслоение населения по уровням
доходов, рост бизнес-рисков), так и положительные
факторы влияния на экономическую систему определенной юрисдикции (повышение эффективности
перераспределения финансовых ресурсов, ускорение их обращения в глобальной экономической системе, уменьшение глобальной налоговой нагрузки,
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В. Ф. Столяров, В. І. Островецький
In this article considered certain aspects of offshore
activities of residents of Ukraine, including the estimated dynamics of the main macroeconomic variables
of Ukraine, analyzed the world experience anti-offshore
regulation. It was found that the use of offshore schemes
has both negative (creating conditions for unfair tax
competition; loss of revenue budgets; the development
of the shadow sector; stratification of the population by
income levels, increased business risk), and positive influences on the economic system defined jurisdiction
(improving the efficiency of the redistribution of financial resources, reduce the global tax burden, reducing
the investment risks of development of countries of the
"third world").
It is proved that de-offshore activity in Ukraine
should be in the direction: avoiding unfair tax planning;
strengthening public finances; improving the stability of
cross-border movement of financial resources and reducing the impact of offshore speculative capital into
domestic financial markets; improving transparency in
the identification of the beneficiaries of offshore companies. and their operations.
Keywords: offshore, tax revenues, the jurisdiction,
the subject of business, transfer pricing, trade, goods,
services.

снижение инвестиционных рисков развития стран
«третьего мира»).
Дана авторская характеристика оффшорной деятельности как экономической категории. Обосновано, что деофшоризация в Украине должна осуществляться в направлении: недопущения недобросовестного налогового планирования; укрепления
государственных финансов; повышения стабильности трансграничного движения финансовых ресурсов и снижения влияния оффшорного спекулятивного капитала на национальные финансовые рынки;
повышения уровня прозрачности в части идентификации бенефициаров офшорных компаний и проводимых ими операций.
Ключевые слова: оффшор, налог, доходы бюджета, юрисдикция, субъект предпринимательской
деятельности, трансфертное ценообразование,
внешнеэкономическая
деятельность,
товары,
услуги.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА
расчета стоимости будущий доход (в роли этого дохода может выступать чистая прибыль, прибыль до
уплаты налогов, валовая прибыль) за один временной период (обычно год) преобразуется в текущую
стоимость путем деления на ставку капитализации;
V=D/R, где V – стоимость бизнеса, D – будущий доход компании за год, R – ставка капитализации: отношение рыночной стоимости бизнеса к приносимому им чистому годовому доходу. Для заемных
средств она определяется на основе среднерыночных условий финансирования сделок по схожим
объектам. Для собственных средств рассчитывается
на основе информации по сравнимым объектам как
отношение прибыли на вложенные средства инвесторов к стоимости вложенных средств. Сведения
об этих ставках в интересующей отрасли потенциальный покупатель может узнать при изучении информации о сделках, опубликованной в печати и в
интернете [3, 4];
б) метод дисконтирования денежных потоков –
применяется в случае прогнозирования изменяющихся доходов1; стоимость компании определяется при этом следующим образом:
- устанавливается период, на который компания интересна инвестору;
- вычисляются будущие денежные потоки компании за каждый год в течение этого периода;
- будущие денежные потоки приводятся к их
сегодняшней стоимости с учетом предполагаемых
темпов роста компании, времени и периодичности
получения доходов, инфляции; ставка приведения
будущих денежных потоков (ставка дисконтирования) отражает минимально допустимую отдачу на
вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с сопоставимой
степенью риска, например, в качестве ставки дисконтирования могут использоваться ставки по банковским депозитам.
Применение данного подхода позволяет потенциальному покупателю просчитать несколько вариантов развития бизнеса («что будет, если в бизнес

Вступление. На основании проведенного анализа оценку финансового состояния банковской
структуры рекомендуется производить на основе
определения стоимости банковского бизнеса.
Оценка стоимости бизнеса должна рассматриваться
как отправная точка для покупателей и продавцов.
Редко бывает, чтобы покупатели и продавцы пришли к одинаковой величине стоимости бизнеса,
если только нет каких-либо других причин, нежели
та, когда продавец ищет покупателя, которому
можно продать компанию по более высокой цене.
Цель состоит в определении приблизительной стоимости, начиная с которой покупатель и продавец
могут вести торги, определяя цену, которая, в конечном счете, удовлетворила бы обоих.
В условиях развитого фондового рынка хороший индикатор для определения приблизительной
стоимости компании – биржевая котировка акций,
которая умножается на количество эмитированных
акций. Разумеется, окончательная стоимость зависит от размеров контрольного пакета и определяется
в процессе переговоров сторон. Для Украины такой
подход практически неприемлем: на открытом фондовом рынке котируются акции лишь нескольких
крупнейших компаний. Поэтому оценка украинского бизнеса строится на других принципах и подходах, которые также заимствованы из западной
практики. Это доходный, рыночный и затратный
подходы (принципы) [6, 7].
Постановка задачи и анализ последних исследований. Стоимость бизнеса определяется величиной ожидаемых доходов. Оценка базируется на
том предположении, что потенциальный владелец
не заплатит за бизнес сумму большую, чем текущая
стоимость будущих доходов за интересующий его
период.
В рамках доходного подхода традиционно выделяют два основных метода оценки (в зависимости
от степени детализации):
а) метод капитализации – применяется, если в
прогнозном периоде доходы бизнеса останутся примерно на одном уровне, близком к нынешнему. Для

1 При этом следует иметь в виду (о чем будет указано ниже), что метод дисконтирования (компаундирования)
затрат и результатов, обладая целым рядом недостатков, теоретически объективно может быть использован только в
двух случаях: при определении в банковской практике наращенной суммы дохода и при анализе однопродуктовых
моделей.
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продаже контрольного (или крупного) пакета акций – метод сделок.
Для проведения оценки бизнеса необходимо
собрать по компаниям-аналогам общую финансовую и технико-экономическую информацию, сведения о ставках дохода по альтернативным капиталовложениям, об операциях со свободно обращающимися акциями, о слияниях и поглощениях компаний
в данной отрасли. Для этого проводят маркетинговые исследования, изучают специализированные
СМИ и материалы консалтинговых фирм и рейтинговых агентств.
Особенность применения этого подхода: при
купле-продаже фирм покупателю поступает минимум информации о сделке. Соответственно, даже
если известна стоимость проданной компании-аналога, нельзя сказать, какие конкретно факторы её
сформировали, не было ли при этом каких-либо
«подводных течений» и взаимных обязательств продавца и покупателя, скрытых от посторонних глаз.
Пока в Украине не сформируется полноценный рынок покупки-продажи компаний, данный подход будет оставаться наиболее недостоверным. По поводу
сопоставимости информации для оценки украинской и иностранной компании оценщики говорят,
что количество работников, занятых в иностранной
компании – аналоге украинской фирмы, по объемам
продаж может различаться на порядок (на Западе –
полтора – три десятка рабочих, у нас – до полутысячи). Использование данных по аналогичным компаниям на зарубежных рынках нуждается в тщательной корректировке применительно к нашим
условиям, которая учитывает не только поправку на
страновой риск, но и соотношение емкости рынков,
покупательную способность населения, потенциал
страны, региона.
Рыночный подход может быть успешно применен при оценке отдельных активов (оборудование,
недвижимость, транспортные средства и т.п.). Для
некоторых отраслей, в которых объемы информации по сделкам становятся все больше, например телекоммуникации, значение этого метода постепенно повышается. В остальных случаях рыночный
подход используют как инструмент проверки результатов, полученных доходным подходом.
Затратный подход. Стоимость бизнеса при
этом подходе определяется суммой затрат ресурсов
на его воспроизводство или замещение с учетом физического и морального износа. Этот подход наиболее эффективен, когда покупатель собирается сравнить затраты на приобретение бизнеса с затратами
по созданию аналогичного предприятия. Недостаток метода заключается в том, что проведение индивидуальной оценки стоимости нематериальных активов, таких как ноу-хау, товарная марка, клиентская база – достаточно сложный и субъективный
процесс. Кроме того, методы затратного подхода

инвестировать определенную сумму средств или изменить структуру расходов и доходов»). Впрочем,
при оценке уровня риска бизнеса и выборе ставки
капитализации или дисконтирования велика роль
субъективного фактора [1].
Исходную информацию о текущих доходах
оценщик берет из финансовой отчетности компании; перспективы получения будущих доходов
определяются им на основе прогнозов, составленных самой компанией и общих перспектив данного
бизнеса. В процессе работы оценщик привлекает
данные первичной бухгалтерской отчетности для
укрупнения и анализа отдельных статей баланса.
Вполне понятно, что отчетность не всегда достоверно отражает финансовое положение компании.
Поэтому точность оценки зависит от того, насколько глубоко оценщик познакомился с реальным
положением дел. С другой стороны, поскольку бухгалтерская отчетность компании, как правило, составляется таким образом, чтобы доходы от деятельности на бумаге были минимальны, оценка бизнеса
только с ее использованием получается заниженной,
что выгоднее для покупателя. Поэтому продавец изначально заинтересован показать покупателю хотя
бы часть преимуществ бизнеса, выходящих за официальные рамки. Кроме всего прочего, если оцениваемая компания минимизирует свои налоговые
обязательства с помощью различных хитроумных
схем, оценщик увеличивает риски, которые принимает во внимание при расчете стоимости бизнеса.
В общем случае данный подход имеет больший
вес, чем другие подходы, если: оценивается малый
или средний бизнес; имеющейся информации достаточно для построения прогноза ожидаемых доходов; доходы компании устойчивы и положительны;
труд и нематериальные активы имеют существенную долю в образовании прибыли компании.
Рыночный подход. Стоимость оцениваемого
бизнеса определяется путем сравнения недавних
продаж сопоставимых компаний. Таким образом,
главное условие применение подхода – наличие
сформировавшегося рынка, на котором оценщик
подыскивает свершившуюся сделку купли/продажи
компании – аналога оцениваемой [2-4]. Стоимость
оцениваемой компании (V1) определяется как произведение отношения рыночной цены компаниианалога (V2) и ее базового показателя (R2) на базовый показатель (R1) оцениваемой компании:
V1 = (V2/ R2) х R1.
В качестве базовых показателей могут использоваться: прибыль до выплаты процентов и налогов,
чистая прибыль, балансовая стоимость компании и
т.д. – метод рынка капитала; а также мультипликаторы (коэффициенты), рассчитанные на основе рыночной стоимости акций компании-аналога при
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дают тем большие погрешности, чем больше возврат оцениваемого объекта [5, 6].
Существуют несколько методов оценки, базирующиеся на определении стоимости активов; основной из них – метод чистых активов; статьи бухгалтерского баланса приводятся при этом к рыночной стоимости; оценка проводится в несколько этапов:
- анализ бухгалтерских балансовых отчетов;
- внесение учетных поправок (корректировок);
- перевод финансовых активов в рыночную стоимость;
- оценка рыночной стоимости материальных и
нематериальных активов;
- перевод обязательств в текущую стоимость.
В результате проведенных работ стоимость
собственного капитала компании рассчитывается
как рыночная стоимость совокупных активов минус
текущая стоимость всех обязательств. Чистая выручка, получаемая после ликвидации активов предприятия и выплат его задолженности, приводится к
текущей стоимости. Данный метод применяется, в
частности, при банкротстве предприятий.
Стоимость недвижимости при этом рассчитывается следующими способами:
метод количественного анализа – составление
смет затрат на все виды работ, необходимых для
строительства отдельных конструктивных элементов объекта и объекта в целом; количественный анализ наиболее точный, но и наиболее трудоемкий;
для его применения требуются высокая квалификация оценщика и большой опыт в составлении строительных смет;
поэлементный способ – менее трудоемкая модификация количественного метода, основанная на
использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и расценок;
метод сравнительной единицы – для оцениваемого актива подбирают объект – аналог, сходный с
оцениваемым по конструкционным характеристикам, используемым материалам и технологии изготовления. Затем стоимость единицы измерения объекта – аналога (1 м3, 1 м2 и пр.) умножается на число
единиц оцениваемого актива; это наиболее простой
способ оценки объекта недвижимости;
индексный способ – определение восстановительной стоимости оцениваемого объекта путем
умножения балансовой стоимости на соответствующий индекс переоценки; индексы для переоценки
основных фондов утверждаются соответствующим
органом и периодически публикуются в печати.
Во всех указанных методах определяется
накопленный износ.
Нематериальные активы оцениваются обычно
по затратам, которые необходимо совершить для
того, чтобы получить их аналог. Допустим, лицензия на право заниматься определенной деятельно-
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стью оценивается как время, необходимое на ее получение и средства, которые необходимо на это затратить. Если лицензии на занятие данным видом
бизнеса уже выданы (например, исчерпаны квоты на
лов рыбы или лицензия на данные радиочастоты
уже кому-то принадлежат), то стоимость лицензии
многократно увеличивается.
Затратный подход приобретает больший вес
при оценке бизнеса в следующих условиях:
- оцениваемая компания владеет значительными материальными активами;
- большая часть активов оцениваемой компании состоит из ликвидных активов;
- оцениваемая компания либо только что образована, либо находится в стадии банкротства.
Наиболее точная картина оценки бизнеса получится при применении всех трех подходов с последующим итоговым согласованием стоимости, при
котором каждому результату присваивается свой весовой коэффициент. Задача оценщика – определить,
какой вес имеют результаты каждого из подходов
при формировании итоговой стоимости бизнеса.
Помимо всего прочего при оценке бизнеса должен
быть проведен анализ отрасли (текущее состояние и
перспективы развития данного бизнеса), кратко охарактеризовано экономическое состояние региона, в
котором находится компания.
Стоимость бизнеса меняется с течением времени. Наиболее выгодно продавать его в момент
сильных финансовых показателей, их положительной исторической динамики. Текущее благоденствие всегда следует сравнивать с прогнозируемым
развитием ситуации. Если структура отрасли на глазах меняется, игроки укрупняются, а на местный рынок выходит крупный конкурент – такая перспектива таит в себе не только опасности, но и уникальные возможности продажи. Конкуренту на этом
этапе гораздо проще купить готовое предприятие,
чем строить новое. Собственнику всегда нужно просчитывать сценарий выхода из бизнеса, реализуя его
в тот момент, когда цена максимальна. Покупать же
компании выгодно в момент кризиса, используя
естественное снижение стоимости. Именно такой
стратегией увеличения стоимости своего дела пользуются все более успешные владельцы предприятий
в мире.
В практических задачах оценки стоимости бизнеса встречаются все три приведенные выше метода. Каждый из рассмотренных методов в большей
или меньшей степени адекватен цели оценки конкретного предприятия. Обычно стоимость предприятия оценивается с использованием комбинации
всех трех подходов, когда окончательная оценка получается как средневзвешенное значение результатов оценки по каждому методу. В зависимости от
целей и задач процедуры оценки, вес оценки каждым методом существенно различается. Так, напри85
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мер, в случае, когда речь идет об оценке имущества
предприятия-банкрота, вес оценки, полученный доходным методом, минимален, а наибольший вес
имеет затратный метод. В случае, когда речь идет об
оценке стоимости пакета акций предприятия, которое давно котируется на бирже, больший вес будет
иметь метод сравнения. В условиях Украины сравнительный подход практически не применяем из-за
отсутствия минимально необходимого информационного обеспечения.
Поэтому для оценки банковского бизнеса
наиболее подходящим является доходный метод,
который имеет ряд преимуществ и ряд недостатков,
которые можно устранить при правильном выборе
методики прогнозирования.
Особенности анализа и оценки стоимости
бизнеса банковской структуры.
В процессе оценки банковского бизнеса
должны быть выполнены следующие оценочные
процедуры [8]:
- изучение нормативных и правоустанавливающих документов, имеющих отношение к объекту
оценки;
- осмотр объекта оценки и интервью с его администрацией;
- классификация и идентификация оцениваемых активов;
- сбор необходимой информации и анализ финансово-хозяйственной
деятельности
объекта
оценки;
- анализ денежных потоков с учетом прогнозных данных о доходах, расходах и инвестициях;
- определение типа оцениваемых активов и обязательств, а также выбора адекватной базы стоимости для расчета чистой стоимости активов;
- применение общепринятых подходов к
оценке стоимости бизнеса;
- согласование результатов и итоговой оценки
стоимости;
- написание соответствующего отчета.
В результате анализа общепринятых подходов
к оценке банковского бизнеса было определено, что
более подходящим является доходный подход.
Для количественной характеристики понятий
этого подхода применяются следующие типы относительных измерителей (норм возврата капитала):
а) нормы дохода, отражающие взаимосвязь периодического дохода и стоимости части собственности, к которым относятся:
- общая норма капитализации, в русскоязычной
литературе часто называется также «ставкой капитализации», (Ro) – норма дохода, отражающая взаимосвязь между операционным доходом и стоимостью актива;
- норма капитализации для собственного капитала, (Ri) – норма дохода, отражающая взаимосвязь
между операционным доходом после вычета затрат

на обслуживание заемного капитала и стоимостью
собственного капитала;
- норма капитализации для заемного капитала,
(Rm – ипотечная постоянная) – норма дохода, отражающая взаимосвязь между периодической суммой
платежей по обслуживанию заемного капитала
(проценты за пользование и частичное погашение
первоначальной суммы: предполагается, что платежи равновелики) и размером первоначальной
суммы заемного капитала;
б) нормы прибыли, являющиеся нормами сложного процента, сопоставляющие все будущие денежные поступления с начальными инвестициями
(по сути – нормами дохода на первоначальную
сумму инвестированного капитала), к которым относятся:
- ставка дисконта, в русскоязычной литературе
часто называется также «нормой дисконтирования» – норма сложного процента, используемая для
пересчета будущих денежных поступлений в текущую стоимость;
- ставка процента – норма сложного процента,
уплачиваемая за пользование заемным капиталом;
- внутренняя норма прибыли (IRR) – норма
сложного процента, приводящая все будущие денежные поступления к сумме первоначально инвестированного капитала;
- общая норма прибыли (Yo) – норма сложного
процента, характеризующая прибыль на инвестированный капитал с учетом изменения доходов в течение периода владения, включая доход от перепродажи объекта инвестирования в конце периода владения;
- норма прибыли собственного капитала (Ye) –
норма сложного процента, характеризующая прибыль на собственный капитал с учетом изменения
доходов на собственный капитал в течение периода
владения, включая доход от перепродажи объекта
инвестирования в конце периода владения;
- норма прибыли заемного капитала (Ym) –
норма сложного процента, характеризующая прибыль на заемный капитал с учетом изменения доходов на заемный капитал в течение периода владения,
включая возврат первоначальной суммы заемного
капитала.
Принципиально важно, что первая группа норм
возврата капитала – нормы дохода, на практике
определяющаяся обычно непосредственно путем
анализа рыночных данных о сделках с аналогичными объектами – учитывают как доход (прибыль)
на инвестированный капитал, так и возврат первоначальной суммы инвестированного капитала. Вторая
группа норм возврата капитала – нормы прибыли –
отражают только доход (прибыль) на инвестированный капитал, не учитывая составляющую, характеризующую первоначальную сумму инвестированного капитала.
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Рассмотрим более подробно эти две группы
норм возврата капитала [1-6].
1. Метод прямой капитализации доходов.
Этот метод относится к доходному подходу и к
первой группе норм возврата капитала. Базовая гипотеза метода достаточно проста: периодический
доход, приносимый объектом оценки собственнику,
может быть преобразован в стоимость объекта
оценки путем одного прямого действия – делением
ожидаемого дохода на соответствующую норму дохода. Выбранная норма дохода отражает соотношение между доходом, который может принести объект собственнику и стоимостью этого объекта,
наблюдаемую на рынке и полученную путем анализа продаж сопоставимых объектов. Другими словами, метод прямой капитализации ориентируется
на закономерности, которые могут быть зафиксированы на рынке соответствующих объектов и отражающие представления инвесторов, действующих на
этом же рынке1.
Исходя из этого, базовая формула метода имеет
вид:
PV = D1/R,

в) на дату оценки объект уже должен быть
улучшен до состояния, отвечающего варианту лучшего и наиболее эффективного использования – во
всяком случае, в той же степени, как и объект-аналог, использовавшийся для определения нормы капитализации;
г) норма капитализации R должна являться нормой дохода, учитывающей (в явном виде не разделяя их) как доход на основную сумму инвестированного капитала, так и возврат первоначальной суммы
капитала.
Указанные требования и позволяют объективно определить значение R.
2. Метод капитализации по норме прибыли на
капитал.
Этот метод доходного подхода относится ко
второй группе норм возврата капитала2. Базовая гипотеза этого подхода и метода заключается в том,
что стоимость прав на объект есть сумма текущих
стоимостей всех разновременных будущих выгод (в
денежном выражении и которые от периода к периоду в будущем могут и изменяться), связанных с
точки зрения покупателя (инвестора) с оцениваемыми правами на данный объект.
Метод представлен несколькими моделями, основным из которых является метод дисконтирования денежных потоков:
Базовая формула при этом имеет вид:

(1)

где PV – текущая стоимость объекта оценки;
D1 – доход, который ожидается за период, непосредственно следующий за датой оценки (в качестве
периода времени обычно используется год, реже –
месяц или квартал);
R – норма капитализации (норма дохода);
условно можно сказать, что норма капитализации –
это величина, обратная известному из экономического анализа сроку окупаемости инвестиций.
Данный метод в общем случае очень нагляден,
не требует долгосрочных прогнозов, а нуждается
только в рыночных данных, необходимых для корректного определения соответствующей нормы дохода (цены сделок с объектами-аналогами и ожидаемые доходы от объектов-аналогов). Однако его
применение связано с рядом следующих существенных требований:
а) норма капитализации должна быть определена по рыночным данным о сделках с объектами,
не только функциональными аналогами объекта
оценки, но и имеющими срок оставшейся экономической жизни, сопоставимый с таковым для объекта
оценки;
б) норма капитализации должна быть определена по рыночным данным о сделках с объектами,
не только функциональными аналогами, но и характеризующимися такими же ожиданиями относительно способности приносить доход в будущем, какими характеризуется и объект оценки;

n

PV=

Di

 (1 + y)
i =1

i

,

(2)

где PV – стоимость объекта оценки;
Di – доход, который ожидается за 1-й период
времени после даты оценки (в качестве периода времени используется месяц, квартал, год; далее эти отрезки времени будут называться также «периодами
дисконтирования»);
Y – ставка дисконта (нома прибыли);
n – количество периодов времени, в сумме составляющих весь оставшийся срок экономической
жизни объекта.
Данный метод также достаточно нагляден, при
этом допущения, положенные в основу метода прямой капитализации, снимаются:
а) срок оставшейся экономической жизни объекта не должен быть условно бесконечным, он задан
параметром n;
б) от периода к периоду доход, приносимый
объектом, может меняться, и динамика этих изменений может существенно отличаться от зафиксированной для объектов-аналогов;

1

Указанная общая формулировка этого метода была детализирована и модифицирована автором для банковской
структуры и приведена в опубликованных им научных трудах.
2 Учитывая тот факт, что приведенная ниже методология дисконтирования, использующаяся при этом, имея
огромное количество недостатков, о которых будет указано ниже, имеет весьма огромную область применения.
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в) существует возможность учесть затраты (в
виде «отрицательных доходов», первоначальных капиталовложений), которые необходимо понести инвестору для того, чтобы улучшить объект.
Однако на практике составлять прогнозы доходов, которые ожидаются собственником, в каждый
период времени в будущем тем тяжелее, чем более
он удален от даты оценки. Вряд ли кто-нибудь сможет составить и защитить обоснованный прогноз
прибыли для любого предприятия, например, на
15-й год после даты оценки (особенно если говорить
об отдельных прогнозах доходной и расходной части) несмотря на то, что 15 лет – вполне приемлемый срок экономической жизни применительно к
предприятию. Чтобы избежать необходимости такого «дурного прогнозирования на бесконечность»,
в рамках метода непрямой капитализации используется технический прием, называемый реверсией.
Суть его заключается в следующем: предполагается,
что инвестор приобретает объект, в течение некоторого срока – периода владения – получает доход,
приносимый объектом, а по истечении периода владения перепродает объект, получая при этом последний доход, связанный с правом собственности
на объект (естественно, это лишь технический
прием, не обязывающий реального покупателя ограничивать реальный период владения).
Считается, что значительно проще составить
обоснованный прогноз тех денежных поступлений,
которые получит инвестор от перепродажи своих
инвестиций по истечении 5-го года после даты
оценки, чем обоснованный прогноз доходов, которые может принести объект инвестору в 6 – 10 –
15 – года после даты оценки.
В свете вышесказанного базовая формула модели приобретает вид:



n

PV=  

 i =1

D i  FV Re
,
+
(1 + Y ) i  (1 + Y ) n

дельно учесть вклад в стоимость объекта: а) будущих доходов, которые возможно получить от инвестирования капитала в объект; б) будущего возможного единоразового дохода от перепродажи объекта
(второе слагаемое – текущая стоимость реверсии).
Рассмотрим более подробно все оценочные
процедуры при определении стоимости бизнеса
предприятия с помощью доходного подхода. Это
объясняется тем, что, как правило, при исследованиях на эту проблему обращается недостаточно внимания; хотя в действительности рассмотрение этих
процедур позволяет значительно увеличить точность оценки.
Изложение основного материала
Процедура 1. Классификация активов.
В рамках этой процедуры необходимо разделить все активы на 2 группы:
а) операционные, которые непосредственно задействованы в основной деятельности предприятия
(от которой предприятие доход и получает;
б) неоперационные, которые не задействованы
в основной деятельности и, теоретически, могут
быть проданы как отдельные инвентарные объекты
без ущерба для основной деятельности предприятия. В ряде случаев сюда могут быть отнесены:
объекты соцкультбыта, которые содержатся за счет
средств предприятия; незавершенные строительством объекты, которые предприятию уже не понадобятся, а потому и не будут завершены никогда;
излишние основные фонды; долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения; излишки оборотных активов, некоторые другие активы.
Далее в рамках доходного подхода будет оценен именно комплекс операционных активов. Неоперационные активы оцениваются отдельно как
инвентарные объекты (любым методом, который
представляется целесообразным эксперту), исходя
именно из тех соображений, что эти активы дают
свой вклад в стоимость предприятия, адекватный
той цене, за которую они могут быть проданы отдельно от предприятия.
Процедура 2. Анализ собранной информации.
Оценка предприятия в рамках доходного подхода в общем случае предполагает сбор и анализ
следующей информации, характеризующей его хозяйственную деятельность:
а) информация о результатах своей деятельности, которую предприятие предоставляет согласно
законодательству и в предусмотренном законодательством объеме посредством подготовленных им,
утвержденных в установленном порядке и опубликованных финансовых отчетов;
б) информация первичного учета, которая
обычно (или всегда) предприятием не предоставляется или не публикуется, но необходима для прогнозирования доходов и расходов предприятия, в
первую очередь – детализированная информация о

(3)

где n – количество периодов времени, в сумме составляющих весь оставшийся период владения объектом для инвестора;
FVRe – будущая стоимость реверсии, то есть та
сумма, которую инвестор предполагает получить в
результате перепродажи своих инвестиций по окончании периода времени n. Условно можно сказать,
что реверсия в данном контексте и есть возврат первоначальной суммы инвестированного капитала пу-

 FV Re 
n 
 (1 + Y ) 

тем перепродажи инвестиций. Величину 

(второе слагаемое) обычно называют текущей стоимостью реверсии.
По сравнению с прямой капитализацией, особенностью этого является то, что он позволяет раз-
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мизирования погрешности в определении терминальной стоимости предприятия, которая прямо зависит от достоверности допущения о том, что предприятие в постпрогнозный период будет приносить
собственнику стабильный (или стабильно изменяющийся) доход;
б) прогноз валовых доходов.
После того, как выбран период прогнозирования, выполняется прогноз валовых доходов предприятия (сначала – в натуральном выражении) для
каждого из соответствующих календарных периодов (периодов дисконтирования), входящих в состав
периода прогнозирования, исходя из:
1) анализа рынка продукции, которую предприятие выпускает (или может выпускать);
2) номенклатуры продукции, которая выпускается (и будет выпускаться в дальнейшем) предприятием на дату оценки;
3) номенклатуры продукции, которую предприятие не выпускало ранее, но может выпускать с
точки зрения наиболее оптимального режима функционирования.
После того, как выполнен прогноз валовых доходов в натуральном выражении, осуществляется
переход к денежному выражению валовых доходов.
Как правило, в расчетах используется цена без учета
налога на добавленную стоимость, как и в дальнейшем расценки на сырье, материалы и т.д., используемые при расчете валовых расходов. Результирующая стоимость объекта оценки, получаемая при
подобных расчетах, также не включает в себя размер НДС.
Необходимо отметить, что при определенной
рыночной стоимости объекта этот и последующие
прогнозы осуществляются на базе представлений
типичного инвестора, действующего на данном
рынке. При определении инвестиционной стоимости прогноз должен базироваться на представлениях
конкретного инвестора – заказчика или пользователя работы;
в) прогноз валовых расходов.
На этом этапе оценщик должен выполнить для
каждого из соответствующих календарных периодов, входящих в состав периода прогнозирования,
прогноз тех расходов, которые необходимо понести
предприятию для того, чтобы обеспечить выпуск
продукции в прогнозируемом объеме.
Основные принципы, на которых основывается
этот прогноз, следующие:
- все статьи валовых расходов, которые необходимо понести предприятию для получения прогнозируемых доходов, должны быть разделены на
условно-переменные (т.е. те, величина которых приблизительно прямо пропорциональна объему выпуска продукции в натуральном выражении) и

продукции, которую выпускало предприятие за 23 года, предшествующие дате оценки (в натуральном выражении и по основной номенклатуре выпускаемой продукции), расходах, которые оно фактически несло в связи с выпуском и реализацией этой
продукции. При этом необходимо отдельно проанализировать как расходы, относящиеся на валовые
расходы (т.е. уменьшающие налогооблагаемую прибыль), так и расходы, которые предприятие несет из
прибыли после налогообложения, дебиторской и
кредиторской задолженности предприятия на дату
оценки.
Указанная информация используется в дальнейшем для: а) анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия; б) классификации активов, входящих в состав предприятия, на операционные и неоперационные; в) прогнозирования будущих доходов и расходов, определяющих стоимость
предприятия.
При этом необходимо помнить о принципах
ожидания и отдавать себе отчет в том, что финансовая отчетность отражает ретроспективную информацию о деятельности предприятия. Поэтому она
ценна для оценщика лишь постольку, поскольку
объективно может быть использована для составления прогноза функционирования предприятия на
будущее.
Процедура 3. Определение периода прогнозирования; прогноз доходов и расходов:
а) определение периода прогнозирования.
Здесь речь, в первую очередь будет идти об
оценке бизнеса методом непрямой капитализации,
который позволяет адекватно отразить влияние динамики финансовых результатов предприятия в течение периода прогнозирования на его стоимость. В
соответствии с этой методологией должен быть
определен период прогнозирования.
Исходя из того, что действующее предприятие
обычно достаточно инертная структура, можно
предположить, что переход от текущего уровня
функционирования к другому уровню, не может
произойти «скачком» в течение очень короткого периода времени (тем более, что это может быть сопряжено с пополнением оборотных средств, дополнительными капитальными вложениями в новую
технологию или совершенствование и поддержание
существующей, как следствие, может с привлечением заемных средств).
Основное требование к периоду прогнозирования – он должен быть не меньше длительности инвестиционного цикла (т.е. того срока, в течение которого инвестиции, необходимые для обеспечения
функционирования предприятия в наиболее оптимальном режиме: а) будут вложены в предприятие;
б) в полной мере проявят свой экономический эффект). В первую очередь, это необходимо для мини-

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

89

Ю. И. Лернер
условно-постоянные (т.е. те, величина которых
напрямую не связана с объемом продукции)1;
- прогноз расходов обычно осуществляется по
следующим (укрупненным) статьям расходов: расходы на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих (как правило, все они
условно-переменные).
Обычно по условно-переменным статьям валовых расходов прогноз также осуществляется вначале в натуральном выражении, а потом переводится в денежное выражение с использованием рыночных цен (расценок) на соответствующую используемую предприятием продукцию (сырье, материалы, энергоносители, услуги и т.д.);
- прогноз размера амортизационных отчислений нетрудно выполнить отдельно от прогноза валовых расходов на основании Закона Украины «О
налогообложении прибыли предприятий». Строго
говоря, амортизационные отчисления не относятся
к валовым расходам, но для оценки важно, что, как
и валовые расходы, начисленная за период амортизация уменьшает размер налогооблагаемой прибыли;
- прогноз расходов, связанных с обслуживанием заемного капитала; это обычно необходимо в
случае, если предприятие на дату оценки уже использует заемный капитал или в случае, если получение прогнозируемых доходов предусматривает
привлечение заемного капитала; следует помнить,
что проценты по обслуживанию кредитов относятся
к валовым расходам, то есть увеличивают себестоимость выпускаемой продукции, а погашение первоначальной суммы кредита осуществляется из прибыли после налогообложения;
г) прогноз прочих расходов.
В ряде случаев предприятие (или собственник
для обеспечения нормального функционирования
оного) несет (или должны будут нести для реализации прогнозов) некоторые расходы, которые в соответствии с действующей нормативной базой не
уменьшают размер налогооблагаемой прибыли, а
оплачивается предприятием из прибыли после налогообложения.
В общем случае может возникнуть необходимость и в составлении прогнозов данных расходов.
Условно они могут быть разделены на две большие
группы:
- расходы «некапитального» характера, то есть
которые не ведут к увеличению стоимости необоротных активов предприятия (например, часть расходов на рекламу, обучение персонала, штрафы,
пени и пр.). В условиях Украины состав этих статей
расходов может меняться достаточно динамично
вслед за изменениями нормативной базы;

- расходы «капитального» характера, которые
ведут к увеличению стоимости необоротных активов предприятия и могут быть, в свою очередь, отнесены к следующим трем категориям: расходы, необходимые для увеличения объемов производства и
реализации продукции в будущем (например, расходы по приобретению и введению в эксплуатацию
новых основных фондов); расходы, необходимые
для сохранения существующих объемов производства и реализации продукции (например, часть расходов на ремонт основных фондов, которая не может быть отнесена к валовым расходам); расходы,
никак не влияющие на объемы производства и реализации продукции, но необходимые с точки зрения
соблюдения требований существующей нормативной базы (например, экологических, охраны труда и
т.д.);
д) прогноз потребности в дополнительном
оборотном капитале.
В ряде случаев, составляя прогноз доходов и
расходов, необходимо учесть тот факт, что при увеличении объемов производства продукции в натуральном выражении предприятию единовременно
понадобятся дополнительные оборотные средства.
Данная сумма зависит от: увеличения объема производства; оборачиваемости оборотных средств на
предприятии или длительности технологического
цикла.
Техники определения подобных сумм могут
быть разными; наиболее приемлемыми являются:
- наблюдаемые соотношения между валовым
доходом и валовыми расходами;
- соотношения прогнозных балансов; для периодов времени t и t+1 может быть построен прогноз
значений оборотного капитала и разница этих двух
значений даст характеристику потребности в дополнительном оборотном капитале.
Возможно существование и других техник
определения потребности в оборотном капитале, основным критерием применимости которых является
логическая и экономическая обоснованность;
е) прогноз потребности в заемном капитале.
Если получение предполагаемых доходов
предусматривает привлечение заемного капитала,
возникает необходимость в составлении прогноза
движения заемных средств, которые предусматривает следующее:
- анализ принципиальной возможности привлечения заемного капитала (если таковая отсутствует,
то, соответственно, и выполненный ранее прогноз
доходов несостоятелен и нуждается в пересмотре);
- составление прогнозов направления, сроков
использования и используемых заемных средств;
периодических расходов, связанных с обслужива-

1

Теоретически доказано, что такое деление затрат не объективно и не имеет экономического смысла; это надо
учитывать при проведении такого анализа.
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нием основной суммы заемного капитала; графика
возврата основной суммы заемного капитала.
Процедура 4. Расчет измерителей дохода
Под доходом при оценке бизнеса могут подразумеваться следующие виды измерителей дохода:
1) валовой доход от реализации продукции за
вычетом косвенных налогов (GI);
2) доход до вычета амортизации, налога на
прибыль и процентов по обслуживанию заемного
капитала (EBIDT);
3) операционный доход (OI);
4) доход до вычета налога на прибыль и процентов по обслуживанию заемного капитала (EBIT);
5) прибыль до вычета налога на прибыль(GP);
6) прибыль после вычета налога на прибыль
(NP); этот измеритель дохода может быть рассчитан
так:
NP = GP – IT = GI – BP – A – IT,

на 1 год), отягощенного выплатой процентов за
пользование первоначальной суммой долга.
Общий подход к выбору измерителей заключается в следующем: NP может быть приемлемым для
оценки измерителем дохода только в тех редких
случаях, когда оцениваемое предприятие не является фондоемким, то есть размер амортизационных
отчислений, начисленных за определенный период,
значительно меньше размера прибыли после налогообложения, полученной за тот же период и расходы, которые необходимо понести из прибыли после налогообложения для обеспечения нормального
функционирования предприятия также незначительны. Если предприятие фондоемкое, но не несет
существенных расходов из прибыли после налогообложения, а объемы производства и реализации
продукции остаются относительно постоянными, то
может быть использован и CF. Если же расходы из
прибыли после налогообложения достаточно велики, то необходимо использовать NCFcк и NCFик.
В самом общем случае NCFcк является наиболее «универсальным», а потому, по мнению большинства ведущих оценщиков, самым предпочтительным измерителем дохода. Это (в не совсем явном виде, но тем не менее) зафиксировано и в Международных стандартах оценки (TVS).
Расчет соответствующего измерителя дохода
выполняется для каждого из соответствующих календарных периодов, входящих в период прогнозирования.
Дополнительно необходимо отметить следующее. Очевидно, что те же принципы построения
измерителей дохода могут быть использованы и для
оценки предприятий, «выпадающих» из общей системы налогообложения – NCF учитывает не налог
на прибыль, а единый налог.
Процедура 5. Определение ставки дисконта и
нормы капитализации
Основные принципы учета риска
Общеизвестно, что стоимость предприятия
определяется как способностью предприятия приносить доход, так и риском, связанным с получением этого дохода1.
Под риском в контексте оценки понимается состояние неопределенности, в котором пребывает инвестор относительно финансового результата инвестиций. Многие из обстоятельств, определяющих
финансовый результат, являются в момент совершения инвестиции неопределенными. Например, будущие: объем спроса, уровень инфляции, стоимость
потребляемых ресурсов и др.
Обычно риск, связанный с инвестированием
средств в конкретное предприятие, делится на 2 составляющие:

(4)

где BP – валовые расходы, связанные с производством и реализацией продукции;
A – амортизационные отчисления на производственные основные фонды и нематериальные активы;
IT – размер налога на прибыль;
7) брутто денежный поток (CF); этот измеритель дохода может быть рассчитан так:
CF = NP+A = GL – BP – IT.

(5)

Его существование связано с тем, что, в отличие от всех статей валовых расходов, средства на покрытие которых действительно «уходят» с предприятия, амортизационные отчисления являются как бы
«фиктивными расходами» – их величина уменьшает
налогооблагаемую прибыль, но эти суммы не уходят с расчетного счета предприятия;
8) чистый денежный поток на инвестированный капитал (NCFик); этот измеритель дохода может быть рассчитан так:
NCFик = NP*+A – KB – AOK,

(6)

где NP* – прибыль после вычета налога на прибыль,
не учитывающая платежей по обслуживанию заемного капитала;
KB – капитальные вложения за соответствующий период;
AOK – увеличение потребности в оборотном
капитале за соответствующий период;
9) чистый денежный поток на собственный
капитал (NCFcк); этот измеритель дохода может
быть рассчитан так:
NCFcк = NP + A – KB – AOK + AD,

(7)

где AD – увеличение суммы заемного капитала (как
правило, долгосрочного, то есть сроком более чем
1

Методов оценки рисков достаточно много, кроме рассматриваемого можно рекомендовать метод, разработанный автором настоящего исследования и приведенный в его научных публикациях.

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

91

Ю. И. Лернер
а) риск рынка капиталов (систематический
риск). Эта составляющая риска приблизительно
одинаково присуща всем возможным объектам инвестирования. Она описывает состояние неопределенности относительно общих экономических условий хозяйственной деятельности, изменений нормативной базы, монетарной и фискальной политики
государства в целом, будущей инфляции и других
факторов, которые влияют одновременно на все
предприятия;
б) специфический риск, характерный для конкретного предприятия (несистематический или случайный). Эта составляющая описывает состояние
неопределенности относительно явлений, влияющих на конкретное предприятие, таких как развитие новых продуктов, масштабы бизнеса, качество
управления им, степень диверсификации по регионам, потребителям и продукции, другие факторы,
специфические для данного предприятия.
В свою очередь факторы специфического (случайного) риска могут быть разделены на следующие
три категории:
- бизнес-риск, характерный для всех предприятий отрасли в целом; зависит от технологического
развития отрасли, уровня конкуренции, конъюнктуры рынка и колебаний объемов продаж, устойчивости и предсказуемости цен на потребляемые ресурсы, соотношения между постоянными и переменными расходами, потребностей в маркетинговых усилиях и т.д.;
- финансовый риск – зависит от суммы привлеченного заемного капитала, ставок по его обслуживанию, соотношения заемного и собственного капитала;
- дополнительные риски – зависят от требований к качеству управления предприятием, масштаба
бизнеса, других факторов, не вошедших в предыдущие категории; сюда же обычно относят «риск низкой ликвидности» – риск потерь в случае ликвидации предприятия.
Очевидно, что, чем больше величина риска,
связанного с получением дохода от предприятия
(риска неполучения ожидаемого дохода), тем ниже
(при прочих равных условиях, в первую очередь –
размерах дохода) стоимость предприятия.
Эта простая закономерность находит свое выражение в т.н. принципе «отвращения инвесторов к
риску». Суть его заключается в следующем: инвестор, вкладывая капитал в предприятие, приносящее
доход, согласен рисковать, но в качестве компенсации за этот риск «требует» для себя соответствующее вознаграждение в виде относительно большей
нормы прибыли на инвестиционный капитал. То
есть, инвестируя определенную сумму в предприятие с определенной степенью риска, инвестор рас1

считывает получить за каждый период доход на
каждую единицу инвестированной суммы тем больший, чем больше эта степень риска. Строго говоря,
насколько увеличение дохода на единицу за период
должно соответствовать увеличению степени риска,
каждый инвестор определяет сам для себя. Но с
точки зрения оценки при определении рыночной
стоимости конкретного объекта необходимо исходить из представлений о риске – и соответствующей
ему компенсации в виде увеличения нормы дохода –
типичного для данного рынка инвесторов, при определении инвестиционной стоимости – из представлений конкретного инвестора1.
Исходя из вышеизложенного, по своему экономическому смыслу ставка дисконта является минимально необходимой нормой дохода на капитал
(нормой прибыли), которую инвестор посчитает достаточной компенсацией уровня риска, связанного с
инвестированием капитала в данное предприятие.
При этом очевидно, что ставка дисконта зависит как
от объекта, в который инвестируются средства, так
и от представлений инвестора о риске инвестирования и о необходимой соответствующей компенсации в виде дополнительной нормы дохода на капитал (нормы прибыли).
Также очевидно, что в общем случае инвестор
имеет, как минимум, две альтернативы инвестирования капитала:
1) в финансовые инструменты, характеризующиеся минимальной (но не нулевой!) нормой прибыли и при этом минимальной степенью риска;
2) в конкретное (например, оцениваемое) предприятие, характеризующиеся определенной нормой
прибыли и соответствующей степенью риска.
Разница между необходимой нормой прибыли
для инвестиций в объект с относительно большим
уровнем риска и нормой прибыли (но опять-таки не
нулевой) для инвестиций в объект с практическим
нулевым уровнем риска называется «премией за
риск инвестирования» в объект с большим уровнем
риска.
Методы определения ставки дисконта
– метод суммирования (кумулятивного построения). Суть метода заключается в том, что, решая вопрос об инвестировании средств в конкретное
предприятие, инвестор анализирует отличие в риске
по сравнению с безрисковым вариантом инвестирования, который также доступен для инвестора и может рассматриваться им в качестве альтернативы. За
принятие на себя каждого из дополнительных рисков инвестор требует дополнительное вознаграждение в виде прибавки к норме прибыли по безрисковым инвестициям.
В общем виде базовая формула метода в западной практике имеет следующий вид:

Здесь имеется в виду систематические риски.
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нято использовать критерии Берлимера, математическая интерпретация которых в терминах за риск
приводит к модели кумулятивного построения
ставки дисконта.
Критерий Берлимера предусматривает следующее:
- потери от риска независимы друг от друга;
- потеря по одному направлению из «портфеля
рисков» не увеличивает вероятность потери по другому (за исключением случаев форс-мажора);
- максимально возможный ущерб не должен
превышать финансовых возможностей инвестора.
Математическая запись этого подхода в общем
случае выглядит так:

Y = R f + (Rn − R f ) + Cs = Rf + RE + Cs , (8)
где Y – ставка дисконта;
Rf – базовая ставка – норма прибыли по безрисковым инвестициям (в развитых странах – обычно
норма прибыли по государственным ценным бумагам);
Rn – средняя норма дохода на рынке капиталов;
в развитых странах рассчитывается для портфеля
ценных бумаг, который условно имеет характеристики доходности и риска, близкие к соответствующим характеристикам рынка в целом и изменение
цены бумаг, входящих в данный портфель, отражает
общую ситуацию на данном рынке финансовых активов (влияние специфических рисков на доходность и стоимость всего портфеля нивелируется количеством предприятий, ценные бумаги которые
входят в данный портфель).
RE = (Rn – Rf) – премия за риск рынка капиталов
(случайный риск);
Cs – премия за специфические риски.
В условиях Украины на применимость метода
накладываются некоторые ограничения: отсутствует вариант инвестиций в ценные бумаги, которые
могут быть признаны «безрисковыми», невозможно
получить корректную информацию о норме дохода
на рынке капиталов (в развитых странах в качестве
источника информации для определения премии за
риск рынка капиталов используют обобщение результатов длительных (более 65 лет) статистических
наблюдений за доходностью 500 крупнейших и
средних фирм (индекс S&P 500), акции которых активно котируются на рынке капиталов.
Тем не менее, данный метод является наиболее
популярным в Украине, и схема его использования
приобретает вид, приведенный ниже.
Под выбором решения в условиях рынка понимают ситуацию, когда результат заранее в точности
не может быть известен, но существует информация
о вероятностных распределениях возможных последствий. Под прямыми и проектными инвестиционными рисками обычно понимают опасность недополучения ожидаемых доходов или появления
непредвиденных расходов. Прирост ожидаемого дохода, который компенсирует потери, вызванные
возрастанием риска, называют премией за риск.
Риск является субъективной категорией, и качественная оценка его разными инвесторами может
быть различной. При определении рыночной стоимости объекта доходной недвижимости необходимая ставка дисконта отражает количественные
оценки риска, свойственные не спекулятивному сегменту сектора прямых инвестиций рынка капитала с
позиций типичного инвестора. При анализе проектных и прямых инвестиционных рисков типичными
инвесторами в развитых рыночных экономиках при-
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r = rf + rs + rn ,

(9)

где r – ставка дисконта (норма дохода на собственный капитал);

rf

– безрисковая ставка для данной

страны; rs – премия за систематические инвестиционные риски; rn – премия за несистематические инвестиционные риски.
В практике, сложившейся в Украине, в качестве
безрисковой ставки принято использовать средневзвешенную ставку по депозитам для юридических
лиц в банках с высоким рейтингом в $ сроком на год.
Метод кумулятивного построения индивидуальной ставки дисконта для оцениваемого объекта
отличается от вышеприведенной модели тем, что к
безрисковой ставке прибавляется сумма премий за
отдельные риски, относящиеся именно к данному
проекту. Формулу для индивидуальной ставки дисконта r тогда выглядит так:
n

r = rf +  ri ,

(10)

i +1

где ri (i= 1,…,n) – множество учитываемых в данном
проекте факторов риска (табл. 1).
Поскольку измерители дохода, описанные
выше, являются измерителями дохода на посленалоговой основе, то есть уже «очищены» от налога на
прибыль, то и ставка дисконта должна являться нормой прибыли на посленалоговой основе. Поэтому,
на практике, значение нормы дохода по валютным
депозитам корректируется на 0,7.
Такая интерпретация метода не вполне соответствует классической базовой формуле: составляющая Rn в явном виде отсутствует; ее составляющие
неявно входят в состав других премий за риски, которые, таким образом, компенсируют как систематические, так и несистематические составляющие
риска.
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Основное достоинство этого метода: приближенность модели к способу анализа потенциального
покупателя и возможность не формализовано учесть
специфику оцениваемого предприятия. Недостатки
этого метода: относительная субъективность оценок
и, с точки зрения недобросовестного оценщика,
большой простор для спекуляций; ограниченная
возможность обоснования оценок наблюдаемыми
фактами;

– метод оценки капитальных активов (САРМ).
Базовая формула метода очень похожа на классическую формулу и имеет вид:

Y = Rf + β (Rn − R f ) + Cs = Rf + βRE + Cs , (11)
где β – коэффициент чувствительности.
Таблица 1

Тип факторов риска и его величины
Безрисковая (базовая) ставка
Различные премии в условиях инвестирования (определяется на основании оценок
необходимой компенсации за относительно более длительный срок инвестирования
и относительно большую сумму инвестиций, порождающую невозможность диверсификации риска – случайный риск)
Качество менеджмента и возможность его повышения, наличие или отсутствие «ключевой фигуры»
Масштаб предприятия
Финансовая структура инвестированного капитала
Продуктовая и географическая диверсификация рынка
Диверсификация по потребителям (в смысле независимости от одного или двух покупателей)
Маржа и прогнозируемость дохода на предстоящий период
Другие специфические риски
Премия за относительно низкую ликвидность вложений
Всего норма дохода

Диапазон премий, %
0 – 5%

0 – 5%
0 – 5%
0 – 5%
0 – 5%
0 – 5%
0 – 5%
0 – 5%
3 – 7%
Сумма

пени использует заемный капитал, общая норма
прибыли по инвестициям в данный объект должна
удовлетворять как инвестора, так и кредитора.
Ставка дисконта для инвестиционного капитала
определяется как средневзвешенное (Ywacc):

Отличие от метода суммирования заключается
в том, что ранее предполагалось, что премия за риск
рынка капиталов одинакова для всех предприятий.
Оказывается, что факторы систематического риска
действительно действуют на все предприятия, но на
разные предприятия и влиять они могут по-разному.
Чтобы учесть чувствительность конкретного оцениваемого предприятия к влиянию факторов систематического риска и вводится коэффициент β . Фактически он отражает ретроспективную динамику зависимости нормы дохода по акциям оцениваемого
предприятия от средней нормы дохода на рынке капиталов.
Основной недостаток этого метода: отсутствие
сформировавшегося фондового рынка делает прямое использование метода затруднительным, а использование β , рассчитанное на основании данных
других стран, явно не ведет к повышению точности
расчетов.
Другие широко известные методы определения
ставок дисконта (метод дисконтирования дивиденда, метод экстракции, арбитражная модель) в
еще большей степени основываются на данных развитого фондового рынка, поэтому в условиях Украины большого распространения не получили;
– метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Метод основан на предположении,
что, в случае, если предприятие в значительной сте-

YWACC = Y E

E
D
, (12)
+ i ⋅ (1 − Tax ) ⋅
E+D
E+D

где YE – ставка дисконта (норма прибыли) на собственный капитал инвестора; определяется обычно
любым из вышеперечисленных методов;
Е – рыночная стоимость собственного капитала
инвестора;
D – рыночная стоимость заемного капитала;
i – ставка процента по обслуживанию заемного
капитала (как норма прибыли кредитора);
Tax – ставка налога на прибыль; сомножитель
(1 – Tax) используется в том случае, когда и измерители дохода, и нормы прибыли определяются на посленалоговой основе («очищены» от налога на прибыль).
Очевидно, что WACC подразумевает использование процедуры итерации. В самом простом случае
D – это сумма заемного капитала на дату оценки, но
могут быть и другие альтернативы.
Областью применения этого метода: в большинстве случаев и целью оценки является определение стоимости не всего капитала, инвестированного
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прямой капитализации. Капитализируется соответствующий измеритель дохода за (n+1)-й период (для
него обычно составляют отдельный прогноз, который, в частности, требует некоторого «усредненного» прогноза капитальных вложений и, возможно,
пополнения оборотного капитала). В качестве
нормы капитализации используется ставка дисконта
либо норма капитализации, определенная методом
Гордона;
б) если оценщик убежден, что по объективным
причинам предприятие имеет достаточно ярко выраженный оставшийся срок экономической жизни, то
лучшим (но не самым простым) выходом будет увеличение прогнозного периода владения до окончания срока экономической жизни и определение терминальной стоимости как стоимости поступлений
от ликвидации активов предприятия. Для этого, как
минимум, нужно составить прогноз перечня активов, которые останутся в составе предприятия на
момент ликвидации, их состояния и, соответственно, стоимости, по которой они смогут быть реализованы на рынке по окончании периода прогнозирования.
Процедура 7. Определение стоимости комплекса операционных активов
Все величины, определенные ранее, подставляются в соответствующие модели и измерители дохода приводятся к текущей стоимости.
Процедура 8. Определение стоимости предприятия
Результаты, полученные в рамках Процедуры 7
увеличиваются на стоимость неоперационных активов (см. Процедуру 1). При необходимости стоимость корректируется на сумму долга.
Заключительные замечания. Классическая
модель дисконтирования денежных потоков предусматривает поступление средств в конце каждого из
периодов дисконтирования. Это, возможно, справедливо при оценке объектов недвижимости, но никак не соответствует модели действующего предприятия. Очевидно, что оплата за готовую продукцию поступает на расчетный счет предприятия чаще
всего не один раз в году (в конце года) и даже не
один раз в квартал. Значительно более логичным
представляется рассматривать вариант «размазанности» как поступлений, так и расходов денежных
средств равномерно по всему соответствующему периоду дисконтирования.
Чтобы учесть влияние этого фактора на стоимость объекта оценки, обычно используют два альтернативных приёма:
а) предполагаемый период владения разбивается не на годы, а на более короткие периоды дисконтирования (полугодие, квартал) для каждого составляется свой прогноз измерителя дохода и приводится к текущей стоимости;

в предприятие, а именно собственного капитала инвестора. Оказывается, для этого могут быть использованы два относительно независимых подхода:
а) в качестве измерителя дохода используется
чистый денежный поток на собственный капитал
(NCFcк), в качестве ставки дисконта – ставка дисконта (норма прибыли) на собственный капитал инвестора (YE); тогда текущая стоимость, получаемая
в результате подобных расчетов – это оценка рыночной стоимости собственного капитала;
б) в качестве измерителя дохода используется
чистый денежный поток на инвестированный капитал (NCFик) в качестве ставки дисконта – ставка
дисконта, определенная методом средневзвешенной
стоимости капитала (то есть норма прибыли на весь
инвестированный капитал, Ywacc); тогда текущая
стоимость, получаемая в результате подобных расчетов – это оценка рыночной стоимости инвестированного капитала. Далее из этой величины необходимо вычесть остаток заемного капитала (долга) на
дату оценки и то, что останется – оценка рыночной
стоимости собственного капитала инвестора в оцениваемом предприятии.
Оба подхода являются достаточно равноправными. Какой из подходов выбирать – оценщик решает самостоятельно, исходя из специфики предприятия, наличия и доступности необходимой информации, наконец, своего опыта.
Методы определения нормы капитализации
Как уже было сказано выше, прямая капитализация в чистом виде применяется при оценке действующего предприятия нечасто. Из наиболее применимых методов определения нормы капитализации необходимо отметить:
а) метод экстракции – использует информацию о сделках с акциями предприятий-аналогов и
информацию о хозяйственной деятельности предприятий-аналогов;
б) метод, основанный на взаимосвязи ставки
дисконта и нормы капитализации – чаще всего в
виде метода Гордона, когда ожидается, что серия денежных потоков будет достаточно долго изменяться
в геометрической прогрессии, а срок оставшейся
экономической жизни предприятия близок к
условно бесконечному.
Процедура 6. Определение терминальной
стоимости
Можно выделить два основных подхода к определению терминальной стоимости:
а) в случае, когда ожидаемый доход, приносимый объектом собственнику, будет достаточно стабильным (или стабильно меняющимся) в течение
целого ряда периодов после окончания прогнозного
периода владения объектом для инвестора (период
прогнозирования, характеризующийся n), терминальная стоимость определяется обычно методом
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б) используется, так называемая «среднегодичная конвенция дисконтирования» (или «дисконтирование на середину периода), в рамках которой
предполагается, что годовой доход поступает не в
конце соответствующего периода дисконтирования,
а в середине и, таким образом:
n

PV=

CFi

 (1 + Y )
i =1

i −0 ,5

+

FV Re
.
(1 + Y ) n

(13)

Резюмируя сказанное, можно сделать следующий вывод. Был проведен анализ применения доходного подхода к оценке стоимости банковского
бизнеса как наиболее оптимального. В результате
проведенного исследования раскрыто содержание
анализа и оценки финансового состояния банковской структуры, проведен анализ и сравнительная
характеристика общепринятых методов и способов
оценки бизнеса, а также рассмотрены некоторые
особенности анализа и оценки финансового состояния банковской структуры с помощью доходного
подхода. В дальнейшем исследовании необходимо
найти оптимальную методику оценки бизнеса, учитывающую специфику оценки банковского бизнеса
с дальнейшей её адаптации к современным условиям.
Выводы. Исследование объективности, эффективности и оптимальности оценочных процедур,
что сделано выше, позволяет улучшить саму методологию оценки стоимости бизнеса. К сожалению,
на эту проблему в научных исследованиях и в практической деятельности почти не обращается внимание. В настоящее время научный подход к оценке
стоимости бизнеса настолько усложнился (с целью
достижения наиболее эффективных результатов),
что обойти вниманием данную проблему невозможно. Аналогичные исследования позволяют
прийти к новому пониманию вопроса о стоимостноориентированной экономике, являющейся краеугольным камнем эволюционной теории экономики, функционирующей в настоящее время.

Лернер Ю. І. Послідовність оцінки вартості
бізнесу для банківської структури на основі дохідного підходу
Докладно розглянуто вживані та модернізовані
різними авторами (у тому числі і автором цього дослідження) процедури оцінки вартості бізнесу підприємства, що дозволило розробити більш ефективні та об'єктивні методи цієї оцінки, обліку, нормування, контролю і забезпечення оптимального розміру вартості бізнесу цього підприємства.
Ключові слова: дохідний підхід, метод капіталізації, ризики, доходи, витрати.
Лернер Ю. И. Последовательность оценки
стоимости бизнеса для банковской структуры на
основе доходного подхода
Рассмотрены подробно применяемые и модернизированные различными авторами (в том числе и
автором настоящего исследования) процедуры
оценки стоимости бизнеса предприятия, что позволило разработать более эффективные и объективные
методы этой оценки, учета, нормирования, контроля
и обеспечения оптимальной величины стоимости
бизнеса этого предприятия.
Ключевые слова: доходный подход, метод капитализации, риски, доходы, расходы.
Lerner Yu. The sequence of business valuation
for banking structures based on the income approach
Consider the details used and upgraded by various
authors (including the author of this study) procedures
for assessing the value of a business enterprise that has
allowed to develop a more efficient and objective methods of assessment, accounting, valuation, monitoring
and ensuring the optimal value of the enterprise value of
the business.
Keywords: income approach, the method of capitalization, risk, income, expenses.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
1) интегрированность с общей системой управления организацией;
2) комплексный характер формирования управленческих решений в области финансов организаций;
3) многовариантность подходов к разработке и
принятию управленческих решений в области финансов организаций;
4) высокий динамизм управления финансовыми ресурсами организации;
5) ориентированность на стратегические цели
развития организации.
Функции финансового менеджмента:
1) воспроизводственная функция. Воспроизводственная функция заключается в непрерывности
и эффективном функционировании воспроизводственных процессов организации;
2) функция финансового планирования. Функция финансового планирования заключается в
устойчивом финансовом состоянии организации;
3) функция прогнозирования. Функция прогнозирования заключается в определении перспектив
финансового развития организации;
4) организационная функция. Организационная
функция заключается во взаимосвязи финансовых
ресурсов организации в пространстве и во времени;
5) стимулирующая функция. Стимулирующая
функция заключается в трудовой мотивации работников организации;
6) контрольная функция. Контрольная функция
заключается в оценке и корректировке финансовых
показателей деятельности организации.
2. Возрастание росли комплексного анализа
финансового состояния, включающего в себя оценку финансовой устойчивости, платежеспособности,
деловой активности и рентабельности деятельности
организации, обусловленной системными требованиями к предотвращению несостоятельности (банкротства).
Финансовая устойчивость – это сбалансированность финансовых ресурсов, обеспечивающая стабильность деятельности.
Показатели финансовой устойчивости:

Современные условия хозяйствования диктуются жесткими требованиями использовать имеющиеся у организаций финансовых ресурсов, которые являются первичным звеном экономики, с максимальной степенью отдачи, выполнение которых
реально только при полном и всестороннем учете
ими сложившейся конъюнктуры в системе хозяйственных связей, отличающейся высоким уровнем
динамичности и интенсивности денежных потоков.
Финансовые отношения организаций подробно
рассмотрены такими учеными-экономистами, как
Р.А. Алборов [1], К.В. Павлов [7; 8]. Наряду с ними
некоторые вопросы финансового характера находят
свое отражение в трудах Л.М. Лабутиной в соавторстве с Д.М. Гаджикурбановым и Н.Д. Эмировым [2;
4-6; 10], Р.Г. Саттарова в соавторстве с А.Л. Комышевым [3], П.А. Цыплякова [9]. На основе этих точек зрения авторами сформулированы современные
тенденции развития финансовых отношений организаций, которые предлагается учитывать руководству для продуктивного функционирования возглавляемых ими субъектов.
1. Формирование методологии финансового
менеджмента, отвечающей новому хозяйственному
механизму, то есть целостность его задач, принципов и функций, охватывающих все виды деятельности.
Задачи финансового менеджмента:
1) формирование достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с потребностями развития организации в предстоящем периоде времени;
2) обеспечение устойчивого финансового состояния организации;
3) эффективное использование финансовых ресурсов организации;
4) оптимизация денежного оборота организации;
5) минимизация финансовых рисков при планируемом размере прибыли организации;
6) максимизация прибыли организации при
предусмотренном уровне финансовых рисков.
Принципы финансового менеджмента:
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1) коэффициент финансовой устойчивости (отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса);
2) коэффициент автономии (отношение собственного капитала к валюте баланса);
3) коэффициент концентрации заемного капитала (отношение заемного капитала к валюте баланса);
4) коэффициент маневренности (отношение
собственных оборотных средств к собственному капиталу);
5) коэффициент финансовой зависимости (отношение суммы кредитов, займов и кредиторской
задолженности к собственному капиталу);
6) коэффициент капитализации (отношение заемного капитала к собственному капиталу);
7) коэффициент соотношения собственных и
заемных средств (отношение собственного капитала
к заемному капиталу);
8) коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (отношение собственных
оборотных средств к оборотным активам).
Платежеспособность – это способность выполнять свои денежные обязательства за счет имеющихся в распоряжении финансовых ресурсов.
Показатели платежеспособности:
1) коэффициент общей платежеспособности
(отношение совокупных активов к заемному капиталу);
2) коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам);
3) коэффициент срочной ликвидности (отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к
краткосрочным обязательствам);
4) коэффициент абсолютной ликвидности (отношение суммы денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений к краткосрочным обязательствам).
Деловая активность – это скорость оборачиваемости используемых финансовых ресурсов.
Показатели деловой активности:
1) коэффициент оборачиваемости совокупных
активов (отношение реализованной продукции к
средней величине совокупных активов);
2) продолжительность оборота совокупных активов (отношение продолжительности периода времени к коэффициенту оборачиваемости совокупных
активов);
3) коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (отношение реализованной продукции
к средней величине внеоборотных активов);
4) продолжительность оборота внеоборотных
активов (отношение продолжительности периода
времени к коэффициенту оборачиваемости внеоборотных активов);

5) коэффициент оборачиваемости оборотных
активов (отношение реализованной продукции к
средней величине оборотных активов);
6) продолжительность оборота оборотных активов (отношение продолжительности периода времени к коэффициенту оборачиваемости оборотных
активов);
7) коэффициент оборачиваемости собственного капитала (отношение реализованной продукции к средней величине собственного капитала);
8) продолжительность оборота собственного
капитала (отношение продолжительности периода
времени к коэффициенту оборачиваемости собственного капитала);
9) коэффициент оборачиваемости заемного капитала (отношение реализованной продукции к
средней величине заемного капитала);
10) продолжительность оборота заемного капитала (отношение продолжительности периода времени к коэффициенту оборачиваемости заемного
капитала).
Рентабельность – это степень прибыльности деятельности от использования финансовых ресурсов.
Показатели рентабельности:
1) коэффициент рентабельности продукции
(отношение прибыли от продаж к полным издержкам);
2) коэффициент рентабельности продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации
продукции);
3) коэффициент рентабельности совокупных
активов (отношение прибыли от продаж или прибыли до налогообложения или чистой прибыли к
средней величине совокупных активов);
4) коэффициент рентабельности внеоборотных
активов (отношение прибыли от продаж или прибыли до налогообложения или чистой прибыли к
средней величине внеоборотных активов);
5) коэффициент рентабельности оборотных активов (отношение прибыли от продаж или прибыли
до налогообложения или чистой прибыли к средней
величине оборотных активов);
6) коэффициент рентабельности собственного
капитала (отношение прибыли от продаж или прибыли до налогообложения или чистой прибыли к
средней величине собственного капитала);
7) коэффициент рентабельности заемного капитала (отношение прибыли от продаж или прибыли
до налогообложения или чистой прибыли к средней
величине заемного капитала).
3. Приоритетность овеществленных издержек
вследствие снижения трудоемкости и роста фондоемкости и материалоемкости и изыскание путей повышения эффективности использования, прежде
всего, основных фондов и оборотных средств, к которым относятся:
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5) создание эффективной экономико-правовой
системы управления финансовыми рисками.
Таким образом, организации, следуя выявленным и сформулированным авторами тенденциям,
смогут обеспечить себе максимально эффективные
не только текущие, но и перспективные показатели
деятельности и, соответственно, будут занимать лидирующее положение в своей сфере деятельности.

1) установление оптимального соотношения
между видами основных фондов;
2) максимально точная оценка основных фондов;
3) максимально точное определение суммы износа основных фондов;
4) своевременное техническое обслуживание и
своевременный ремонт основных фондов;
5) техническое перевооружение производства;
6) максимальная загрузка машин и оборудования, транспортных средств по мощности в единицу
времени;
7) рациональное использование рабочей площади;
8) установление оптимального соотношения
между видами оборотных средств;
9) ускорение процесса реализации продукции;
10) сокращение длительности и соблюдение
ритмичности производственного, операционного и
финансового циклов;
11) рациональное использование и установление оптимальных норм расхода товарных запасов;
12) оптимизация факторов, влияющих на размер товарных запасов;
13) систематическая проверка состояния складских запасов;
14) замена дорогостоящих материалов более
дешевыми материалами без снижения качества продукции.
4. Строгое соблюдение принципов использования прибыли как главного источника формирования
финансовых ресурсов:
1) величина прибыли не должна снижать заинтересованности в развитии осуществляемой деятельности;
2) получаемая прибыль подлежит корректировке, главным образом, в части уплаты налога на
прибыль, порядок исчисления и уплаты которого
устанавливается законодательно и не может быть
произвольно изменен;
3) чистая прибыль в первую очередь используется на накопление, а затем на личное потребление;
4) чистая прибыль направляется не только на
удовлетворение материальных, но и социальнокультурных и социально-бытовых потребностей работников.
5. Минимизация финансовых рисков за счет
снижения степени их вероятности для избежания
систематических финансовых потерь.
Способы снижения финансовых рисков:
1) повышение уровня информационного обеспечения финансовой деятельности;
2) нормирование (лимитирование) финансовых
расходов;
3) диверсификация финансовых расходов;
4) страхование финансовых рисков;

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Литература
1. Алборов Р.А. Основы бухгалтерского учета:
учебное пособие / Р.А. Алборов. – Москва: Закрытое
акционерное общество «Дело и сервис», 2002. –
285 с. 2. Гаджикурбанов Д.М. Экономическое развитие индустриального региона: оценочный подход
/ Д.М. Гаджикурбанов, Л.М. Лабутина // Вестник
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. – 2015. – № 3 (67). –
С. 70-74. 3. Комышев А.Л. Бизнес-планирование
финансового оздоровления предприятий: учеб. пособие / А.Л. Комышев, Р.Г. Саттаров. – Ижевск,
2003. – 275 с. 4. Лабутина Л.М. О самостоятельности бюджетов индустриальных регионов / Л.М. Лабутина // Успехи современного естествознания. –
2012. – № 9. – С. 96-99. 5. Лабутина Л.М. Совершенствование системы финансирования приоритетных национальных программ / / Л.М. Лабутина //
Актуальные проблемы экономики, социологии и
права. – 2012. – № 3. – С. 82-87. 6. Лабутина Л.М.
Об оценке динамики социально-экономических индикаторов (на примере Удмуртской Республики) /
Л.М. Лабутина // Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. – 2015. – № 3 (67). – С. 52-54. 7. Павлов К.В.
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / К.В. Павлов. –
Белгород: БелГУ. – 2004. – 336 с. 8. Павлов К.В. Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа: методы оценки / К.В. Павлов // Экономика и финансы. – 2011. – № 10. – С. 2-8. 9. Цыпляков П.А. На пути к полному хозрасчету / П.А. Цыпляков // Коллективный подряд в сельском хозяйстве
Удмуртии: опыт и рекомендации. – Ижевск, 1984. –
С. 64-76. 10. Эмиров Н.Д. Социальный эксперимент
и продвижение инновационных технологий управления в социальной сфере / Н.Д. Эмиров, Л.М. Лабутина // Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. –
2013. – № 3 (59). – С. 068-071.
Ільїн С. Ю., Генералова Г. В. Сучасні тенденції розвитку фінансових відносин організацій
Стаття присвячена розвитку фінансових відносин організацій при новому господарському механізмі і включає в себе сформульовані авторами тенденції, характерні для сучасних умов їх функціонування. Основну увагу приділено методології побудови (завдань, принципів, функцій) фінансового менеджменту, комплексному аналізу фінансового
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стану (фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності діяльності), основних фондів і оборотних коштів, принципам використання прибутку, мінімізації (способам зниження)
фінансових ризиків організацій. Представлений матеріал може бути корисним для керівництва всіх організацій незалежно від цілей, сфери діяльності,
форми власності, організаційно-правової форми,
при прийнятті управлінських рішень.
Ключові слова: фінансові відносини, фінансовий менеджмент, фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність діяльності, основні фонди, оборотні кошти, прибуток, фінансові ризики.
Ильин С. Ю., Генералова А. В. Современные
тенденции развития финансовых отношений организаций
Cтатья посвящена развитию финансовых отношений организаций при новом хозяйственном механизме и включает в себя сформулированные авторами тенденции, характерные для современных
условий их функционирования. Основное внимание
уделено методологии построения (задач, принципов, функций) финансового менеджмента, комплексному анализу финансового состояния (финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой
активности, рентабельности деятельности), основным фондам и оборотным средствам, принципам использования прибыли, минимизации (способам снижения) финансовых рисков организаций. Представленный материал может быть полезным для руко-

водства всех организаций независимо от целей,
сферы деятельности, формы собственности, организационно-правовой формы при принятии управленческих решений.
Ключевые слова: финансовые отношения, финансовый менеджмент, финансовая устойчивость,
платежеспособность, деловая активность, рентабельность деятельности, основные фонды, оборотные средства, прибыль, финансовые риски.
Ilyin S. Y., Generalovа A. V. Modern Trends in
the Development of Financial Relations Organizations
The article is devoted to the development of the financial relations of the organizations under the new economic mechanism and includes the authors of the trends
in modern conditions of their functioning. The main attention is paid to the methodology (objectives, principles, functions) financial management, integrated financial analysis (financial stability, solvency, business activity, profitability), fixed assets and working capital,
the principles of using profits, minimize (ways to reduce) the financial risks of organisations. The material
presented can be useful for the management of all organizations regardless of the purpose, fields of activity,
forms of ownership, organizational-legal form, when
making management decisions.
Keywords: financial relations, financial management, financial stability, solvency, business activity,
rentabel of activities, fixed assets, current assets, profits,
financial risks.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Актуальність теми. Протягом останніх двохтрьох років ринок банківських послуг України залишили понад сімдесят вітчизняних комерційних банків, зокрема системо утворюючі: ПАТ «КБ
«НАДРА», АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»,
АТ «ДЕЛЬТА БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»,
тощо. Тільки у 2014-2015 роках Фонд гарантування
вкладів сплатив клієнтам збанкрутілих банків суму
понад 54 млрд грн бюджетних коштів (без врахування тих клієнтів, депозити яких склали більше
200 тис. грн).
Головними причинами банкрутства в сфері
банківського бізнесу є, з одного боку, зниження
рівня рентабельності комерційних банків при посиленні нормативних вимог регулятора – центрального банку – Національного банку України. З іншого боку – втрата комерційними банками довіри
своїх клієнтів, через зміну пріоритетів споживачів
банківських послуг у бік підвищення запитів до більшої транспарентності та надійності інших банків.
Тобто, наявні об’єктивні тенденції кризового стану
банківського бізнесу в Україні.
В таких умовах зростає увага до методів оцінки
надійності (стійкості) комерційних банків, їх поточного та прогнозного стану, реальних можливостей
здійснення операцій кредитування, інвестування та
позичення грошових коштів фізичних та юридичних
осіб. Інтегральною характеристикою поточного та
перспективного стану комерційних банків на фінансовому ринку національної економіки, стає їх ринкова вартість.
В свою чергу, оцінка ринкової вартості комерційного банку в масштабі реального часу, слугує
саме тим індикатором, рівень та динаміка якого стає
підставою обґрунтування та прийняття рішень власниками, менеджерами та інвесторами щодо:
по-перше, вживання заходів на підтримку адекватного ринковим умовам його фінансового становища;
по-друге, прогнозування його подальшого розвитку, обґрунтування стратегії та тактики поведінки
на ринку банківських послуг;
по-третє, більш точного з’ясування ризиків взаємодії з контрагентами;
по-четверте, про злиття або поглинання, ліквідацію чи проведення оздоровчих процедур.
Постановка проблеми. Методичне забезпечення оцінки вартості комерційного банку в кризових умовах повинно мати комплексний характер,
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який вбачається, насамперед, у врахуванні його поточного та прогнозованого ступеня (рівня) ризику
банкрутства. Крім того, доцільно диференціювати
методичні підходи, а також безпосередньо і методи
оцінки комерційного банку залежно від стану та динаміки зовнішніх та внутрішніх кризових явищ.
Тобто, методичне забезпечення оцінки вартості
комерційного банку в кризових умовах повинно
включати, по-перше, оцінку ступеня (рівня) ризику
настання його банкрутства – задовільний чи незадовільний; по-друге, набір власне методів оцінки вартості банку: дисконтування грошових потоків або
накопичення чистих активів, порівняльний аналіз з
банками-аналогами за ознаками ступеня (рівня) імовірності банкрутства, тощо; і, по-третє, логічну
схему оцінки вартості банку, яка цілеспрямована на
досягнення завдань оцінки та забезпечення повноти
і достовірності інформації щодо фінансового становища конкретного банку у визначеній групі ймовірності банкрутства.
Стислий огляд досліджень та публікацій з
проблеми, що розглядається. Розробці фундаментальних та теоретико-методологічних засад оцінки
вартості фінансових і не фінансових установ, присвятили свої наукові праці такі вітчизняні вчені і
практики як: І. Галкін, О. Драпіковський, Ю. Дехтяренко, Н. Жиленко, І. Іванова, В. Ларцев, Н. Лебідь,
Я. Маркус, О. Мендрул, С. Сівець, С. Скринько,
О. Пузенко, Ф. Пузій, А. Чіркін, а також зарубіжні
дослідники – А. Дамодаран, В. Шарп, Т. Харрісон,
В. Рутгайзер, В. Терехова, М. Федотова, В. Царьова,
В. Грибовський, А. Грязнова, А. Грегорі, Ф. Еванс,
Ю. Козир, В. Михайлець, О. Стоянова.
Формуванню методичних основ і методичних
підходів та становленню прикладних аспектів оцінки ринкової вартості комерційних банків в останні
роки присвячені наукові розробки А. Н. Шульги,
В. Н.Глубокого, О. А. Слободяника, А. В. Яцюти,
Р. А. Слав’юк, О. В. Лук’янської, які представляють
Київську та Львівську наукові школи.
А. Н. Шульга очолює Київську школу науковців і фахівців щодо вартісно-орієнтованого управління комерційним банком [15]. Нею разом з
В. Н. Глубоким визначено поняття економічного капіталу комерційного банку як управлінської категорії, а разом з О. А. Слободяник – систематизовані зовнішні та внутрішні фактори впливу на динаміку ринкової вартості банку [16, 17].
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Крім того, О. А. Слободяник, розглядаючи інструментальне забезпечення оцінки ринкової вартості комерційного банку, ввів поняття справжньої
ринкової вартості банку, розрахунки якої здійснив з
використанням дохідного, майнового та порівняльного методичних підходів. Його рекомендації знайшли своє практичне застосування у ВАТ «КБ
«НАДРА» та ВАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» [18].
А. В. Яцюта запропонував метод “угод” та метод “ринку капіталів” для оцінки вартості таких банків України як ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ
«БАНК ФОРУМ», ПАТ «КБ «ПРАВЕКС-БАНК» та
ПАТ «БГ БАНК» [19].
Лук’янська О. В., як представник Львівської
школи науковців і фахівців щодо формування вартості банків України основні положення свого дисертаційного дослідження впровадила в роботі таких
установ: Львівська обласна Дирекція ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», Західне ГРУ ПАТ
«КБ«ПРИВАТ БАНК», та ПАТ «ФОЛЬСКБАНК».
Постановка завдання дослідження. Метою
статті є обґрунтування загальної логічної схеми і методики комплексної оцінки вартості комерційного

банку в кризових умовах. Робочою гіпотезою дослідження, виходячи з постановки проблеми, є виявлення реальних можливостей визначення ступеня
(рівня) ризику банкрутства конкретного комерційного банку при поточних розрахунках та прогнозуванні імовірності банкрутства групи банків, об’єднаних за ознакою досягнення критичного рівня банкрутства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Логічна схема комплексної оцінки полягає у здійсненні якісного аналізу рівня ризику банкрутства
оцінюваного банку з метою віднесення його до
групи банків з незадовільним або задовільним ризиком банкрутства з подальшим вибором певного методичного підходу для визначення його ринкової
вартості. Ринкова вартість банку із задовільним рівнем ризику банкрутства, на наш погляд, повинна
розраховуватись методом дисконтування грошових
потоків або методом Блека-Шоулза, а для банків із
незадовільним рівнем ризику банкрутства доцільно
застосовувати метод накопичення активів. Загальна
схема застосування методики комплексної оцінки
вартості комерційного банку наведена на рис. 1.

Етап 1. Вибір цілі оцінки та виду вартості
Етап 3. Дискримінантний аналіз
рівня ризику банкрутства

Етап 2. Аналіз та виявлення макроекономічних тенденцій. Характеристика поточного стану
та розвитку банківського сектора. Опис сегменту банку

Задовільний рівень ризику

Оцінка вартості комерційного банку методом дисконтування грошових потоків
шляхом розрахунку прогнозного рівня
регулятивного
капіталу

Загальна характеристика
банку

Етап 4. Вибір
методу оцінки
вартості банку

Незадовільний рівень ризику

Метод чистих активів з детальною
переоцінкою портфелю кредитів та
цінних паперів

Модель
БлекаШоулза

Узгодження
результатів

Аналіз фінансової
діяльності банку

Застосування скидок та премій
(за контроль і низьку ліквідність) –
у разі необхідності

Ітогова величина вартості
комерційного банку

Рис. 1. Загальна схема комплексної оцінки вартості комерційного банку
Джерело: власна розробка автора.

На першому етапі комплексної оцінки вартості
банку проводиться вибір цілі оцінки і виду вартості,
а на другому етапі – аналіз поточного стану і надання характеристики макроекономічним тенденціям розвитку банківського сектору з описом сегменту і кластеру банку.
Здійснюючи аналіз діяльності комерційного
банку на третьому етапі комплексної оцінки його
вартості необхідно пам’ятати, що майже всі зна-

чення економічних нормативів, які контролює Національний банк України, навіть у збанкрутілих
банків, як правило, знаходились в межах допустимих значень.
Нажаль, є не поодинокі випадки маніпулювання інформацією у статистичних звітах. До таких
операцій можливо віднести операції з залучення
міжбанківських кредитів на ностро рахунки банку
кредитора, що збільшує активну базу, та тим самим
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збільшує значення нормативу миттєвої ліквідності,
перерахування коштів афілійованих юридичних
осіб на депозитні рахунки, з достроковим розірванням (як правило на наступний робочий день) депозитної угоди та поверненням коштів на поточні рахунки. Зазначені операції з маніпулювання показниками ліквідності є непоодинокими, про що свідчить
динаміка виконання нормативів ліквідності «проблемних» банків, в яких криза ліквідності спричинила до затримки виконання зобов’язань перед клі-

єнтами та здійснення заходів щодо введення тимчасової адміністрації. Так, лише за 2015 рік було визнано неплатоспроможними понад тридцять банківських установ, але за даними Національного банку
України економічні нормативи банківської системи
знаходились у межах норми (рис. 2).
Крім того, на третьому етапі комплексної оцінки вартості комерційного банку, варто проаналізувати показники ліквідності банків за півроку до введення тимчасової адміністрації (табл. 1).
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Рис. 2. Динаміка виконання економічних нормативів загалом по банківській системі (2015 р.)
Джерело: Національний банк України.

Таблиця 1
Середні значення нормативів ліквідності окремих банків
(за останні 6 місяців до введення тимчасової адміністрації)
Назва банку
Н4
(>20%)

01.07.2014 01.08.2014 01.09.2014

01.10.2014 01.11.2014

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

147,44

108,05

94,45

73,21

45,58

31,02

34,31

ПАТ «ВБР»

78,23

90,76

64,65

65,87

93,98

85,76

102,76

ПАТ «КБ «АКСІОМА»

67,34

54,23

57,27

55,67

65,93

67,29

31,53

ПАТ «ТЕРРА БАНК»

163,29

129,49

98,58

136,48

118,21

101,25

90,91

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

109,4

73,12

63,05

54,44

45,23

52,67

52,43

158,98

230,65

243,76

230,43

295,65

241,65

355,12

92,84

83,48

71,85

72,82

71,94

84,28

84,72

102,89

73,84

61,85

66,73

53,82

47,28

51,49

ПАТ «ВБР»
Н5
(>40%)
ПАТ «КБ «АКСІОМА»
ПАТ «ТЕРРА БАНК»
Н6
(>60%)

01.05.2014 01.06.2014

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

72,76

82,65

79,87

80,54

80,65

82,98

83,76

ПАТ «ВБР»

106,23

115,12

120,67

119,34

129,56

131,34

158,26

ПАТ «КБ «АКСІОМА»

455,34

412,56

415,29

353,28

360,15

363,29

292,72

ПАТ «ТЕРРА БАНК»

104,29

95,38

91,94

87,48

89,36

91,32

93,29

Джерело: розраховано автором.
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Проаналізувавши динаміку значень ліквідності
чотирьох банків, можна зробити висновок, що вказані фінансові установи не мали порушень в нормативах ліквідності, проте напередодні введення до
них тимчасової адміністрації мали проблеми з платоспроможністю (окрім ПАТ «ВБР»), про що вказували численні звернення клієнтів банку (інформація
отримана із засобів масової інформації). Тобто,
можна констатувати, що фактично неплатоспроможні банки, номінально мали достатній для роботи
рівень ліквідних активів. Вочевидь, що вказані фінансові установи вдавалися до певних маніпуляцій з
балансовими статтями для забезпечення номінальної ліквідності та підтримки ділової репутації.
Зазначена ситуація вказує на недоліки у методиці розрахунку показників ліквідності. Зокрема,
перспективним кроком до підвищення достовірності оцінки вартості банку є виключення з методики
розрахунку статей балансу, за якими при допомозі
фіктивних операцій можливо збільшити базу високоліквідних активів. На нашу думку, з методики
розрахунку нормативу миттєвої ліквідності потрібно виключити залишки активів у національній валюті, що обліковуються на ностро рахунках відкритих у банках-резидентах, окрім коштів за кліринговими операціями.
Необхідно підкреслити, що до джерел формування ризику у банківській системі, доцільно віднести деякі дії (бездіяльність) регулятора. Іншими
словами, аналіз нормативних показників діяльності
банків за 2014 рік засвідчує, що якщо б НБУ діяв відповідно до інструкцій та вказаних норм, то значної
кількості прикладів невдалої роботи регулятора
можна було б уникнути. Так, у ПАТ «КБ «Надра» з
початку 2014 року зафіксовано чисельні випадки невиконання обов’язків перед вкладниками (майже
повна зупинка повернення депозитів) та більше 10
випадків невиконання нормативних показників. За
III квартал роботи банк відзвітував про рівень поточної ліквідності – 20,87%, за IV квартал – 33,96%
(при нормі не менше 40%).
Незважаючи на це, Національний банк України
тільки з 6 лютого 2015 року (Постановою НБУ №83)
визнав ПАТ «КБ «Надра» неплатоспроможним і ввів
тимчасову адміністрацію ФГВФО. Вказане суперечить ст. 76 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», яка передбачає, що невиконання банком протягом 10 робочих днів поспіль 10% і більше
своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами дозволяє регулятору визнавати його неплатоспроможним. Крім того, у випадках близьких
до зазначеного, за час зволікання НБУ із визнанням
установи неплатоспроможною, власники банків
встигають виводити основні обсяги активів.
Проблеми із поточною діяльністю ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» були очевидні ще навесні 2014 року. Його активи були неякісними, ре-

зерви – недостатніми, а підтримка акціонерів – незадовільною. Проте, нагляд НБУ втрутився в його роботу лише в листопаді 2014 року, коли банк і був визнаний неплатоспроможним. В установу призначено тимчасову адміністрацію тоді, коли з неї вже
було виведено основну частину активів. За словами
попереднього керівника міського комерційного
банку В. Антонова, із 108 відділень, які були на піку
розвитку фінансової установи, в листопаді 2014
року залишилося менше 20 [14].
Найбільш масштабним прикладом не результативної роботи НБУ є ситуація, яка склалася із ПАТ
«Дельта Банк». З весни 2014 року банк зупинив видачу депозитів і почав повертати вкладникам не більше 200 грн на день. Показники діяльності банку
вже тоді були на межі мінімальних (Н2: І кв. –
10,01%, ІІ кв. – 10%, ІІІ кв. – 10,02%, ІV кв. – 10,01%;
Н5: І кв. – 49,98%; ІІ кв. – 40,04%, ІІІ кв. – 40,22%,
ІV кв. – 40,09%).
Для подолання панічних настроїв населення
(банк четвертий за обсягами депозитів) та стабілізації ситуації на ринку регулятор виділив більше
10 млрд грн на підтримку ліквідності банку, проте
це не дало очікуваного ефекту і спаду напруги.
Пізніше, Постановою від 25.12.2014 року №863
Нацбанк визначив ПАТ «Дельта Банк» системно
важливим і таким, що підлягає рекапіталізації від
держави.
Проте, всупереч нормативним документам та
гарантіям держави, постановою Правління НБУ від
02.03.2015 року №150 ПАТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних.
Таке рішення Нацбанк пояснив неможливістю
надання установі 22 млрд грн, при тому що обсяг гарантованої ФГВФО суми вкладникам (до 200 тис.
грн) сягнув 16,5 млрд грн і обсяг неповернутого рефінансування – 10 млрд грн.
Таким чином, можна стверджувати, що показники фінансової діяльності окремого банку, в умовах недостатнього банківського нагляду та контролю, не завжди дозволяють правильно віднести
його до певної групи ризику банкрутства. Але при
застосуванні великих масивів даних (статистично
значущих – більше десяти показників за понад десятьма банками) спрацьовують статистичні закономірності, зокрема, закон великих чисел.
Насамперед, необхідно для досягнення комплексності оцінки вартості комерційного банку в кризових умовах визначити вид ризику його банкрутства: задовільний чи незадовільний, шляхом розрахунку імовірності банкрутства. Тому для створення
методичного забезпечення комплексної оцінки комерційного банку в кризових умовах на першому
етапі було відібрано 20 найбільших банків з подальшим поділом за ступенем ризику банкрутства на
п’ять груп. До першої групи увійшли найбільш
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стійкі банки з мінімальним ризиком банкрутства, а
до п’ятої групи віднесені збанкрутілі банки.
З метою проведення дискримінантного аналізу,
за даними статистичної звітності були пораховані
показники фінансової діяльності, при цьому для
збанкрутілих банків обирались дані останньої звітності перед введенням тимчасової адміністрації
(табл. 2).
За допомогою використання можливостей модуля “Discriminant analysis” інструментального за-

собу Statistica, було визначено фактори, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на результативний показник – ймовірність банкрутства банківської установи. Перелік 11 найбільш значущих факторів, які
було виокремлено, представлено у табл. 3.
Лямбда Уілкса, відображає відношення детермінанта матриці внутрішньогрупових дисперсій до
детермінанта загальної коваріаційної матриці. Чим
більша лямбда Уілкса, тим більший внесок конкретного фактора в загальну дискримінацію.
Таблиця 2

Інформаційно-статистична база

1
1
1
1
*
*

7

8

9

10

11
Співвідношення
капіталу до депозитів

6

Темп зміни депозитного портфелю
Темп зміни відсоткових ставок за депозитами

5

Рівень резервування
кредитів

Поточна ліквідність
(Н5)

4

33,96

-3,3

-28

1,8

-1,2

19

-17,91

-15,7

86,2

30,77

11,68

45,61

-6,18

-75,71

17,8

-1,49

9,19

-6,19

11,81

35,9

12,88

10,01
10,7
1,58
8,71
6,81
18,53
7,05
6,79
10,24
12,48
5,75
13,01
8,16

40,09 0,07
5,4
15,8
-0,5
8,6
57,11 -0,29 1,34
12,93 3,36
2,31
57,97 -9,48 -173,17 29,1
1,27 51,99
24,02 -20,26 -146,33 47,13 4,63 12,28
50,37 -3,06 -53,96 86,51
0,6
25,04
67,44
0,6
6,13 103,03 9,37 79,24
94,95 -14,22 -135,1 13,25 5,33 29,68
41,16
0
-101,32 6,25
9,58 18,77
80,86 -56,06 -855,18 50,73 0,29 53,79
61,2 -2,02 -18,33 81,43 13,18 16,15
63,09 -2,95 -62,33 37,59 5,54 76,64
97,25 -4,85 -42,44 44,86 11,21 51,63
57,32 -7,4 -131,37 12,07 13,46 135,41

5,82
-1,65
-2,11 11,37
10
6,25
2,2
-24,66
2,74 16,98
12,88 -0,07
-11,51 18,18
-0,54 30,24
-18,12 28,9
16,12 -1,11
0,86 48,61
14,29 80,04
13,76 40,49

54,76
67,41
29,88
17,35
8,93
26,68
14,44
37,15
40,36
34,92
-3,32
-16,04
-4,69

8,54
20,51
7,45
27,1
7,72
14,85
40,32
11,36
29,31
16,71
8,48
20,22
7,43

13,23
15,65
11,02
13,05
13,14
8,09
59,38

86,01
80,84
67,41
69,42
86,81
56,27
125,27

20
17,23
21,5
-1,15
8,79
4,68
6,91

1,25
-18,31
-9,88
5,57
-8,8
10,08
-12,63

10,88
8,11
20,99
16,11
6,83
8,96
36,27

0
0,41
2,17
0,18
0,34
-1,4
0,26

-71,6
6,04
16,32
1,9
6,32
-21,68
1,98

49,44
74,5
3,72
33,88
51
40,07
64,62

21,94
15,76
13,62
2,08
8,7
2,11
5,69

85,87
21,01
16,52
6,29
25,09
6,49
6,55

Чистий спред

13,2

Процентна маржа

Миттєва ліквідність
(Н4)

5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2

НАДРА (01.01.15)
ФІНАНСИ та КРЕДИТ
(01.07.15)
ДЕЛЬТА БАНК
(01.01.15)
ВIEЙБI БАНК (01.10.14)
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
ФІДОБАНК
ПЛАТИНУМ БАНК
ТАСКОМБАНК
ПРОМІНВЕСТБАНК
СБЕРБАНК РОСІЇ
ВТБ БАНК
ПУМБ
АЛЬФА-БАНК
ОЩАДБАНК
ОТП БАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
КРЕДOБАНК
МЕГАБАНК
УКРСИББАНК
ХРЕЩАТИК
ПІРЕУС БАНК

3

Рентабельність
капіталу (ROE)

5

Назва банку

2

Рентабельність
активів (ROA)

5
5

1
Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

Група за рівнем ризику
банкрутства

Назва фактора

33,52
20,81
33,77
36,66
66,47
8,45
-5,71

Джерело: розраховано автором.

Часткова лямбда є відношенням лямбди Уілкса
після додавання відповідної змінної до лямбди
Уілкса до додання цієї змінної. Отже даний показник відображає одиничний внесок відповідної змінної в розподільну силу моделі: чим менше значення,
тим більший вплив.
Таким чином, на імовірність банкрутства комерційного банку найбільший вплив серед всіх факторів здійснює показник «Миттєва ліквідність
(Н4)». Другим за значущістю індикатором виступає
Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

«Адекватність регулятивного капіталу (Н2)». Третім – «Рівень резервування кредитів». Найменш
впливовими виявились фактори: «Чистий спред»,
«Рентабельність активів (ROA)» та «Рентабельність
капіталу (ROE)».
Відповідно до характеристик кожного з банків,
які відносяться до певних груп ризику було визначено вагові коефіцієнти факторів, що характеризують ймовірність банкрутства банку (табл. 4).
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Таблиця 3
Аналіз значущості факторів, які здійснюють найбільш суттєвий вплив
на результативний показник – ймовірність банкрутства, пораховано автором
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показники-фактори
Адекватність регулятивного
капіталу (Н2)
Поточна ліквідність (Н5)
Рентабельність активів (ROA)
Рентабельність капіталу (ROE)
Миттєва ліквідність (Н4)
Процентна маржа
Рівень резервування кредитів
Чистий спред
Темп зміни депозитного портфелю
Темп зміни відсоткових ставок за
депозитами
Співвідношення капіталу до депозитів

Лямбда
Уілкса

Часткова
лямбда

F-критерій
виключення

p-рівень значущості
F-критерія

Толерантність

0,004058

0,223846

4,334198

0,069707

0,143650

0,001607
0,001238
0,001293
0,004602
0,001797
0,003724
0,001182
0,001780

0,565164
0,733812
0,702484
0,197375
0,505428
0,243878
0,768124
0,510286

0,961748
0,453434
0,529399
5,083111
1,223151
3,875513
0,377341
1,199605

0,501161
0,768243
0,721249
0,052036
0,406166
0,084894
0,816865
0,413738

0,247290
0,018415
0,020552
0,123902
0,173926
0,442467
0,210119
0,278506

0,002133

0,425732

1,686122

0,288044

0,481286

0,002077

0,437407

1,607753

0,304506

0,095714

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 4
Значення вагових коефіцієнтів для класифікаційних функцій
№ з/п

Показники-фактори

1

Адекватність
регулятивного
капіталу (Н2)
Поточна ліквідність (Н5)
Рентабельність активів (ROA)
Рентабельність капіталу (ROE)
Миттєва ліквідність (Н4)
Процентна маржа
Рівень резервування кредитів
Чистий спред
Темп зміни депозитного портфелю
Темп зміни відсоткових ставок
за депозитами
Співвідношення капіталу до депозитів
Константа

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Група 5,
Р=0,2

Група 4,
Р=0,2

Група 3,
Р=0,2

Група 2,
Р=0,2

Група 1,
Р=0,2

2,9197

-1,6714

-1,3031

-2,1049

1,3230

0,5948
-1,8447
0,1206
-0,4603
-0,7439
-0,1949
0,0009

-0,0890
0,0872
0,0006
0,3397
-0,0901
0,1969
0,4772

0,0660
-0,1246
0,0036
0,1947
1,0809
0,0696
-0,0277

-0,2138
-0,3310
0,0294
0,3281
1,5629
0,3529
0,0769

0,2563
-0,2749
0,0151
-0,1639
0,2251
-0,0352
0,0147

-0,2023

0,2025

0,2568

0,5990

0,0862

0,6303

0,2193

0,3231

0,0921

0,0441

-1,3619

0,9551

0,5885

1,0356

-0,2207

-35,1356

-17,5324

-21,9319

-35,4080

-17,7179

Джерело: розраховано автором.

G3 = -1,3031X1 + 0,066X2 - 0,1246X3 +
+ 0,0036X4 + 0,1947X5 + 1,0809X6 +
+ 0,0696X7 - 0,0277X8 + 0,2568X9 +
+ 0,3231X10 + 0,5885X11 - 21,9319;

На основі даних табл. 4 можна отримати співвідношення, які дають змогу описати класифікаційні функції, що описують окремий рівень кризи в
банку та враховують особливості, які притаманні
саме даній ситуації .
G1 = 1,3230X2 + 0,2563X2 - 0,2749X3 +
+ 0,0151X4 - 0,1639X5 + 0,2251X6 - 0,0352X7 + 0,0147X8 + 0,0862X9 +
+ 0,0441X10 - 0,2207X11 - 17,7179;

G4 = -1,6714X1 - 0,0890X2 + 0,0872X3 +
+ 0,0006X4 + 0,3397X5-0,0901X6 +
+ 0,1969X7 + 0,4772X8 + 0,2025X9 +
+ 0,2193X10 + 0,9551X11 - 17,5324;

G2 = -2,1049X1 - 0,2138X2 - 0,3310X3 +
+ 0,0294X4 + 0,3281X5 + 1,5629X6 +
+ 0,352X7 + 0,0769X8 + 0,5990X9 +
+ 0,0921X10 + 1,0356X11 - 35,4080;

G5 = 2,9197X1 + 0,5948X2 - 1,8447X3 +
+ 0,1206X4 - 0,4603X5 - 0,7439X6 - 0,1949X7 + 0,0009X8 - 0,2023X9 +
+ 0,6303X10 - 1,3619X11 - 35,1356,
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де Х1 – адекватність регулятивного капіталу (Н2);
Х2 – поточна ліквідність (Н5);
Х3 – рентабельність активів (ROA);
Х4 – рентабельність капіталу (ROE);
Х5 – миттєва ліквідність (Н4);
Х6 – процентна маржа;
Х7 – рівень резервування кредитів;
Х8 – чистий спред;

Х9 – темп зміни депозитного портфелю;
Х10 – темп зміни відсоткових ставок за депозитами;
Х11 – співвідношення капіталу до депозитів.
В загальному випадку вважається, що об’єкт
належить тій сукупності, для якої отримано найбільший показник класифікації (табл. 5).
Таблиця 5

Показники ймовірності відношення об’єктів дослідження до відповідної групи
№
з/п

Банк

Базова
група

Група 5

Група 4

Група 3

Група 2

Група 1

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

НАДРА (01.01.15)
ФІНАНСИ та КРЕДИТ (01.07.15)
ДЕЛЬТА БАНК (01.01.15)
ВIEЙБI БАНК (01.10.14)
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
ФІДОБАНК
ПЛАТИНУМ БАНК
ТАСКОМБАНК
ПРОМІНВЕСТБАНК
СБЕРБАНК РОСІЇ
ВТБ БАНК
ПУМБ
АЛЬФА-БАНК
ОЩАДБАНК
ОТП БАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
КРЕДOБАНК
МЕГАБАНК
УКРСИББАНК

Група 5
Група 5
Група 5
Група 5
Група 4
Група 4
Група 4
Група 4
Група 3
Група 3
Група 3
Група 3
Група 2
Група 2
Група 2
Група 2
Група 1
Група 1
Група 1
Група 1

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000007
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,999125
0,999239
0,999983
0,999972
0,000069
0,000001
0,000010
0,285074
0,000007
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000875
0,000761
0,000017
0,000028
0,999917
0,999779
0,999990
0,714925
0,000001
0,000000
0,000000
0,000065
0,000001
0,000006
0,000000
0,000003

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000001
0,000000
0,000000
0,000000
0,999992
1,000000
1,000000
0,999935
0,000000
0,000000
0,000000
0,000001

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000013
0,000219
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,999999
0,999994
0,999993
0,999997

Джерело: розраховано автором.

Виходячи з даних табл. 5, можна з дуже великою точністю, наближеною до 100%, стверджувати,
що об’єкти дослідження були правильно віднесені
до відповідних груп ризику. Лише ПАТ "ПУМБ", з
ймовірністю 29% відноситься до четвертої групи і
з ймовірністю 71% відноситься до третьої групи.

На завершальному етапі проведення дискримінантного аналізу, за допомогою побудованих класифікаційних функцій, визначається рівень ризику виникнення кризи в банку який оцінюється (табл. 6).

Таблиця 6
Рівні (ступені) ризику виникнення кризи в банках
№
з/п
1
2

Банк
ХРЕЩАТИК
ПІРЕУС БАНК

Базова
група
Група 5
Група 1

Група 5
0,894676
0,000000

Таким чином, ПАТ «КБ «Хрещатик» з ймовірністю 89%, за півроку до введення тимчасової адміністрації та при виконанні всіх економічних нормативів, можна було віднести до групи 5 (банки з дуже
високим ризиком банкрутства), а ПАТ «Піреус Банк
МКБ» з ймовірністю 99% – до групи 1 (найбільш
стійкі банки).
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Група 4
0,081713
0,000000

Група 3
0,016966
0,000001

Група 2
0,000000
0,000000

Група 1
0,006645
0,999998

Отже, якісна характеристика рівня ризику банкрутства банку на основі визначення не лише приналежності до певної множини значень прогнозного
індикатора кризи, але і зазначення ступеня впевненості (ймовірності) при проведенні такої класифікації дозволяє зробити застосування можливостей апарату нечіткої логіки.
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На четвертому етапі комплексної оцінки комерційного банку обирається методичний підхід для
визначення його ринкової вартості. Ринкову вартість банку із задовільним рівнем ризику банкрутства (ПАТ «Піреус Банк МКБ») доцільно розраховувати методом дисконтування грошових потоків або
методом Блека-Шоулза, а для банку з незадовільним
рівнем ризику банкрутства (ПАТ «КБ «Хрещатик»)
варто застосовувати метод накопичення активів з
детальною переоцінкою кредитного портфелю та
портфелю цінних паперів.
Висновки
В умовах фінансової кризи ринкова вартість комерційного банку, що розрахована за етапами комплексної оцінки слугуватиме більш надійним індикатором, який дозволить приймати більш обґрунтовані рішення щодо підтримання ефективного функціонування та стабільного (без ризикового) розвитку кредитної організації з боку власників, менеджерів та інвесторів при прийнятті рішень:
- про злиття і поглинання, ліквідації та проведенні оздоровчих процедур;
- підтриманні адекватного ринковим умовам
фінансового становища;
- прогнозуванні її подальшого розвитку та поведінки на ринку;
- більш точної оцінки ризиків взаємодії контрагентів з кредитною організацією.
Одним із елементів комплексної оцінки вартості комерційного банку є визначення прогнозного
індикатора кризи в банку, який дає можливість не
лише підвищити результативність здійснення антикризового менеджменту, але й дозволяє:
• кількісно охарактеризувати рівень ризику
банкрутства банку і створити основу для обґрунтування необхідності проведення поточного та стратегічного коригування діяльності відповідної банківської установи;
• надати якісну характеристику рівня ризику
банкрутства банку на основі визначення не лише
приналежності до певної множини значень прогнозного індикатора кризи, але і вказати ступінь впевненості при проведенні такої класифікації, що дозволяє зробити застосування можливостей апарату нечіткої логіки;
• провести чітку класифікацію банківських установ в розрізі характеристики прогнозного рівня
кризового стану, а також кількісно описати та визначити специфічні особливості кожної із груп ризику
банкрутства на основі проведення дискримінантного аналізу.
Таким чином, розроблене методичне забезпечення комплексної оцінки комерційних банків дозволить уникнути помилок при обранні методичного підходу для розрахунку конкретного банку та
виявити проблемний банк з метою детальної пере-

оцінки його кредитного портфелю та портфелю цінних паперів.
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Артеменко Д. М. Методичне забезпечення
комплексної оцінки вартості комерційного банку
в кризових умовах
У статті запропонована методика комплексної
оцінки вартості комерційного банку, яка слугуватиме надійним індикатором, що дозволяє приймати
більш обґрунтовані рішення щодо підтримки ефективного функціонування та розвитку кредитної організації.
Базовим, вихідним елементом комплексної
оцінки комерційного банку є визначення прогнозного індикатора кризи в банку, який дає можливість
не лише підвищити ефективність здійснення антикризового менеджменту, але й дозволяє уникнути помилок при обранні методичного підходу для розрахунку вартості конкретного банку та виявити проблемний банк з метою більш детальної переоцінки
його кредитного портфелю та портфелю цінних паперів.
Ключові слова: ринкова вартість, кредитна операція, оціночні процедури, методичний підхід до
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оцінки, кредитний портфель, рівень ризику, дисконт, забезпечення, комплексність оцінки.
Артеменко Д. М. Методическое обеспечение
комплексной оценки стоимости коммерческого
банка в кризисных условиях
В статье предложена методика комплексной
оценки стоимости коммерческого банка, которая
будет служить надежным индикатором, позволяющим принимать более обоснованные решения по
поддержке эффективного функционирования и развития кредитной организации.
Базовым, исходным элементом комплексной
оценки коммерческого банка является определение
прогнозного индикатора кризиса в банке, дает возможность не только повысить эффективность осуществления антикризисного менеджмента, но и позволяет избежать ошибок при выборе методического подхода для расчета стоимости конкретного
банка и выявить проблемный банк с целью более детальной переоценки его кредитного портфеля и
портфеля ценных бумаг.
Ключевые слова: рыночная стоимость, кредитная операция, оценочные процедуры, методический
подход к оценке, кредитный портфель, уровень риска, дисконт, обеспечение, комплексность оценки.
Artemenko D. M. Supportive comprehensive
valuation of commercial banks in the crisis
In the article the method of valuation of complex
commercial bank, which will serve as a reliable indicator that lets you make more informed decisions to support the effective functioning and development of the
credit institution.
The base, the initial part of a comprehensive evaluation of commercial banks is to determine the forecast
indicator of the crisis in the bank, which makes it possible not only to increase the effectiveness of the implementation of crisis management, but also to avoid mistakes when choosing methodological approach for calculating the value of a particular bank and identify problematic bank to further revaluation its loan portfolio and
securities portfolio.
Keywords: market value credit operation, evaluation procedures, methodical an approach to evaluation,
loan portfolio, the risk of the loan, discount, integrated
evaluation.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка питання. Для національної економіки України було та залишається актуальним питання приваблення іноземних інвестицій з метою
відновлення виробничих потужностей, нарощення
валового внутрішнього продукту та забезпечення
стабільного соціально-економічного розвитку. Наукові напрацювання відомих економістів доводять
значимість інвестицій на усіх рівнях економічних
відносин. Так, Дж. Кейнс стверджував, що інвестиції в будь-яку галузь зумовлюють зростання зайнятості, збільшення доходів і споживання не тільки в
цій галузі, а й у суміжних з нею галузях [1, с. 112].
К. Маркс в свої працях також підкреслював важливість інвестицій. За Марксом, інвестування передусім здійснюється у досягнення науково-технічного
прогресу, що дає змогу капіталісту зробити більш
дешевим основний капітал, зменшити його витрати
на одиницю проекту [2, с. 112].
Ступінь наукових розробок. Важливість та
специфіка сільськогосподарських підприємств потребує детальнішого вивчення теоретичних основ
класифікації інвестування в сільськогосподарські
підприємства з метою визначення економічної його
сутності. В літературі накопичено великий досвід
класифікації інвестицій В. Аньшин [3], М. Бондар
[4], І. Бланк, О. Жарун [5], С. Філиппова, О. Балан
[6], Ю. Селюков, В. Чабатуль [7].
Мета статті. Дослідити особливості класифікації інвестицій та сформувати уточнену класифікацію інвестицій в сільськогосподарські підприємства.
Виклад основного матеріалу. Основною специфікою є надвисокий рівень необхідності розвитку
даної галузі, оскільки направлений на виробництво
продуктів харчування, однак при виробництві відбувається швидка амортизація ґрунтів. За таких умов
інвестиції в сільське господарство повинні бути направлені не тільки на отримання прибутку але й на
забезпечення екологічності виробництва (збереження врожайності землі). Крім того інвестування в
сільське господарство як галузь матеріального виробництва принципово відрізняється від інших галузей економіки. При дослідженні особливостей
сільського господарства як об’єкта інвестування можна виділити наступні особливості:
- економічний процес відтворення тісно пов'язаний з природними біологічними процесами (засобами виробництва є живі організми, що розвиваються за біологічними законами);
- результати діяльності підприємств значною
мірою залежать від природно-кліматичних умов

(кількість виробленої продукції прямо залежить від
природно-кліматичних умов);
- сезонність у виробництві.
Враховуючи необхідність розвитку соціальноорієнтованої економіки, інвестування в сільськогосподарські підприємства має ще одну функціональну
особливість – пряму залежність між розвитком сільськогосподарського виробництва (як наслідок розвитку інвестування в сектор) та забезпечення багатофункціонального розвитку сільських територій (в
т.ч. скорочення процесів урбанізації, скорочення
безробіття на селі, забезпечення зростання доходів
сільського населення тощо). За таких умов, можна
сформувати наступне визначення інвестицій в сільськогосподарські підприємства – це вкладення матеріальних і фінансових ресурсів суб’єктами економічних відносин (в тому числі, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями та
організаціями, що не являються юридичними особами) в умовах взаємодії складових еколого-економічної системи з метою отримання соціального та
економічного ефекту.
Одним із найважливіших елементів дослідження інвестицій як загалом так і в сільськогосподарські підприємства є їх класифікація. На сучасному етапі в теорії виділено 13 основних класифікаційних ознак, зокрема:
об’єкт інвестування (реальні та фінансові інвестиції);
ступінь ризику (безризикові, середньоризикові,
низькоризикові, високоризикові) (табл. 1);
регіональність (внутрішні, зарубіжні);
рівень ліквідності (високоліквідні, середньоліквідні, низьколіквідні, неліквідні);
рівень дохідності (високодохідні, середньодохідні, низькодохідні, бездохідні);
характер інвестування (прямі, непрямі);
галузева ознака (по галузям виділеним в класифікаторі);
мета інвестування (отримання доходу, забезпечення збереження засобів, отримання контролю над
підприємством);
форма власності інвестиційних ресурсів (приватні, іноземні, державні);
строк вкладення (короткострокові, середньострокові, довгострокові);
джерело фінансування (централізовані, нецентралізовані);
характер використання капіталу (нетто-інвестиції, брутто-інвестиції, реінвестиції, екстенсивні);
направленість (валові, чисті, реноваційні).
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Таблиця 1
Найпоширеніші підходи до класифікації інвестицій
Ознака
Об’єкт інвестування (вкладення)
Ступінь ризику
Регіональність

Види (підвиди)
Фінансові (активи грошового ринку,
активи ринку капіталу), реальні
Безризикові, середньоризикові, низькоризикові, високоризикові
Внутрішні, зарубіжні

Рівень ліквідності
Рівень дохідності
Характер інвестування
За галузевою ознакою

Високоліквідні, середньоліквідні, низьколіквідні, неліквідні
Високодохідні, середньодохідні, низькодохідні, бездохідні
Прямі, непрямі
По галузям виділеним в класифікаторі

Представники підходу
В. Аньшин, М. Бондар, О. Балан, І.А. Бланк,
О. Жарун, С. Філиппова, Ю. Селюков, В. Чабатуль
В. Аньшин, І.А. Бланк, С. Філиппова, О. Балан, Ю.
Селюков, В. Чабатуль, Л. Шваб
О. Балан, О. Балан, Ю. Селюков, В. Чабатуль, В.
Аньшин, О. Жарун
В. Альшин, І.А. Бланк, Філиппова, О. Балан
В. Аньшин, І.А. Бланк, Філиппова, О. Балан
В. Аньшин, І.А. Бланк, Л. Шваб, Філиппова, О. Балан, Ю. Селюков, В. Чабатуль
В. Аньшин, М. Бондар, І.А. Бланк, О. Жарун, С. Філиппова, О. Балан, Ю. Селюков, В. Чабатуль

Джерело: систематизовано автором [3-9].

Специфіка сільськогосподарського підприємства як об’єкта інвестування не впливає на класифікацію інвестицій за такими ознаками як характер інвестування, об’єкт інвестування, рівень доходності,
рівень ліквідності, регіональність, направленість
(табл. 2).
Таблиця 2
Види інвестицій за класичними класифікаційними ознаками

Автор вважає, що пріоритетність та специфічність сільськогосподарських підприємств з точки
зору інвестування обумовлює необхідність формування нового підходу до класифікації інвестицій в
сільськогосподарські підприємства.

Класифікаційна ознака
Характер інвестування
Об’єкт інвестування

Види
Прямі
Непрямі
Реальні
Фінансові
Високодохідні
Середньодохідні

Рівень доходності

Низькодохідні
Бездохідні
Високоліквідні
Середньоліквідні

Рівень ліквідності

Низьколіквідні
Неліквідні

Регіональність
Направленість

Внутрішні
Зовнішні
Валові
Чисті
Реноваційні

Економічна сутність
Інвестиції, що здійснюються з метою отримання значної частки в капіталі
підприємства
Вкладення, здійснені з метою отримання прибутку та диверсифікації ризиків
Вкладення в галузі та види економічної діяльності, які забезпечують нарощення основного та оборотного капіталу
Вкладення в різні фінансові інструменти, в статутні капітали інших юридичних осіб, що за ціль має формування портфеля цінних паперів з метою формування прибутку
Вкладення капіталу, при яких очікуваний рівень інвестиційного прибутку по
яким перевищує середню норму прибутку на інвестиційному ринку
Вкладення капіталу, при яких очікуваний рівень інвестиційного прибутку по
яким відповідає середньому прибутку на ринку
Вкладення капіталу, при яких очікуваний рівень інвестиційного прибутку по
яким значно нижча середню норму прибутку на інвестиційному ринку
Група об’єктів інвестування, вибір і здійснення яких інвестор пов’язує з
отриманням зовнішньоекономічного ефекту
Інструменти інвестування, які можуть бути конвертовані без втрат своєї ринкової вартості в термін не більше одного місяця
Інструменти інвестування, які можуть бути конвертовані без втрат своєї ринкової вартості в термін від одного до шести місяців
Інструменти інвестування, які можуть бути конвертовані без втрат своєї ринкової вартості в термін більше шести місяців
Види інвестицій, які самостійно реалізуватися не можуть, можуть бути реалізовані лише в складі майнового комплексі
Вкладення капіталу самим підприємством
Вкладення капіталу в реальні активи інших суб’єктів господарювання
Загальний об’єм капіталу, що інвестований за певний період
Інвестиції в розширення основних засобів та нематеріальних активів
Являють собою інвестиції, що інвестовані в просте відновлення основних засобів і амортизованих нематеріальних активів

Джерело: побудовано автором на основі [3-8].
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При класифікації інвестицій за галузями розглянемо сутність сільського господарства. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарський перепис» [9] виробник сільськогосподарської продукції (сільськогосподарський виробник) –
це юридичні особи всіх організаційно-правових
форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарську худобу і птицю. Більш повне визначення
сільськогосподарського підприємства подане Державною службою статистики України як суб’єкта
господарювання, який має право юридичної особи,
або відокремлений підрозділ юридичної особи, що
здійснює систематичну виробничу діяльність у галузі сільського господарства [10, с.27-28]. Національний класифікатор видів економічної діяльності
України ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України, до сільськогосподарської діяльності відносить рослинництво і тваринництво [11]. При цьому діяльність з перероблення
сільськогосподарської продукції зазначений класифікатор відносить не до сільськогосподарської, а до
продукції переробної промисловості, крім переробки власновиробленої продукції, що здійснюється
безпосередньо у господарстві-виробнику. Так автором пропонується виділяти відповідно до діючої в

Україні класифікації видів економічної діяльності
наступні види інвестицій:
- інвестиції в підприємства, що займаються вирощуванням однорічних і дворічних культур;
- інвестиції в підприємства, що займаються вирощуванням багаторічних культур;
- інвестиції в підприємства, що займаються відтворенням рослин;
- інвестиції в підприємства, що займаються тваринництвом;
- інвестиції в підприємства, що спеціалізуються
на допоміжній діяльності у сільському господарстві
та післяурожайною діяльністю (табл. 3).
Важливою класифікаційною ознакою є сфера
використання капіталу. Так виділяють нетто-інвестиції (направлені на купівлю обладнання та облаштування виробництва), екстенсивні (направлені на
модернізацію виробництва), реінвестиції (направлені на купівлю та виготовлення нових засобів виробництва з метою підтримання існуючого виробництва), брутто-інвестиії (включають нетто-інвестиції та реінвестиції). Однак автор вважає дану класифікацію неточною: по-перше, розмежування інвестицій на нетто, екстенсивні та реінвестиції є розмитим і викликає складності з розділенням; по-друге,
дана класифікація не враховує особливості сільськогосподарського виробництва як галузі, зокрема необхідність забезпечення екологічності виробництва
та складність з відновленням основних засобів та ресурсів.
Таблиця 3

Види інвестицій в сільськогосподарські підприємства за галузевою ознакою
Види
1

Інвестиції в підприємства, що займаються вирощуванням
однорічних і дворічних культур

Інвестиції в підприємства, що займаються вирощуванням
багаторічних культур

Підвиди
2
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур (крім
рису), бобових культур і насіння олійних культур
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні рису
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні овочів і баштанних культур,
коренеплодів і бульбоплодів
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні цукрової тростини
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні тютюну
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні прядивних культур
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні інших однорічних і дворічних культур
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні винограду
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні тропічних і субтропічних
фруктів
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні цитрусових
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні зерняткових і кісточкових
фруктів
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні ягід, горіхів та інших фруктів
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні олійних плодів
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні культур для виробництва
напоїв
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні пряних, ароматичних і лікарських культур

112

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Н. В. Кузьменко
Закінчення табл. 3
1

Інвестиції в підприємства, що займаються тваринництвом

Інвестиції в підприємства, що займаються відтворенням
рослин
Інвестиції в підприємства, що спеціалізуються на допоміжній діяльності у сільському господарстві
та післяурожайною
діяльністю

2
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням великої рогатої худоби молочних
порід
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням іншої великої рогатої худоби та буйволів
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням коней та інших тварин родини конячих
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням верблюдів та інших тварин родини
верблюдячих
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням овець і кіз
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням свиней
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням свійської птиці
Інвестиції в підприємства, що займаються розведенням інших тварин
Інвестиції в підприємства, що займаються відтворенням рослин
Інвестиції в підприємства, що займаються допоміжною діяльністю у рослинництві
Інвестиції в підприємства, що займаються допоміжною діяльністю у тваринництві
Інвестиції в підприємства, що займаються післяурожайною діяльністю
Інвестиції в підприємства, що займаються обробленням насіння для відтворення

Джерело: розроблено автором.

Враховуючи вище сказане, автором пропонується наступні види інвестиції за сферою використання капіталу, а саме:
- інвестиції на охорону землі від водної та вітрової ерозії;
- інвестиції на систему обробки землі;
- інвестиції на систему удобрення;
- інвестиції на систему меліорації (зрошення,
осушення тощо);
- інвестиції на систему боротьби з хворобами и
шкідниками рослин;
- інвестиції на систему насіння зміни;
- інвестиції, пов’язані з особливостями кормовиробництва;
- інвестиції, пов’язані з забезпеченням виробничими фондами;
- інвестиції, пов’язані з системою утримання
худоби.
Неточною, на наш погляд є і класифікація інвестицій за формою власності інвестиційних ресурсів,
тобто поділ інвестицій на приватні, іноземні та державні. Однак приватні інвестиційні ресурси можуть
належати як іноземним так і вітчизняним інвесторам. Тому в розрізі форми власності інвестиційними
ресурсами доцільно виділяти приватні та державні
інвестиції. Класифікація за формою власності та за
джерелом фінансування є дуже подібними, тому автор пропонує розглядати інвестиції лише у розрізі
форм власності (що пояснюється більш точними даними для дослідження тенденцій інвестування).
Неточною є також класифікація інвестицій за
рівнем ризику, при якій виділяють безризикові, сеЕкономічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

редньоризикові, низькоризикові, високоризикові.
Поняття безризикові інвестиції прийшло в економічну літературу з вчень британських науковців.
Безризикові інвестиції (англ. Risk-Free Investments)
являють собою умовне поняття, що включає інвестиції, по яким вірогідність утримання збитку близька до нуля (інвестор, в крайньому випадку, не
втратить своїх вкладень). Однак, сама концепція
беззбиткових інвестицій є абстрактною, оскільки в
реальності будь-які інвестиції (навіть найбезпечніші) можуть привести до часткової або повної
втрати вкладень. За таких умов абсолютно недоречно виділяти беззбиткові інвестиції як окремого
виду. За таких умов пропонується за класифікаційною ознакою – рівень інвестиційного ризику виділяти низькоризикові, середньоризикові, високоризикові інвестиції.
Щодо класифікації інвестицій за строком вкладень, автором пропонується привести дану класифікацію до національних правових норм. У законодавстві України середньострокові інвестиції не виділяють, виокремлюються тільки поточні (строком до
одного року) та довгострокові (строком більше
1 року). Зауважимо, що в законодавстві країн ЄС,
Світового банку, Російської Федерації також не виділяють середньострокові інвестиції. За таких умов
доцільно виокремити дві категорії: поточні та довгострокові.
За метою інвестування виділяють отримання
доходу, забезпечення збереження засобів, отримання контролю над підприємством. Однак поза
увагою залишається соціальний та екологічний
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ефект, існування якого щодо інвестування було доведено автором. Тому за метою інвестиції можна поділити на:
інвестиції з метою отримання доходу;
інвестиції для забезпечення засобів;
інвестиції з метою отримання контролю на підприємством;
інвестиції з метою отримання екологічного
ефекту (частіше за все здійснюються державою та
міжнародними організаціями);
інвестиції з метою забезпечення соціального
ефекту (частіше за все здійснюються державою та
міжнародними організаціями).
Отже, результати аналізу теоретичних підходів
до трактування дефініції «інвестиції» та особливостей сільськогосподарських підприємств дозволило
автору сформувати наступне трактування категорії
«інвестиції в сільськогосподарське підприємство»
як вкладення матеріальних і фінансових ресурсів
суб’єктами економічних відносин (в тому числі,
юридичними та фізичними особами, міжнародними
організаціями та організаціями, що не являються
юридичними особами) в умовах взаємодії складових
еколого-економічної системи з метою отримання
соціального та економічного ефекту.
За результатами критичного аналізу існуючих
теоретичних підходів до класифікації інвестицій
при врахуванні особливостей сільськогосподарських підприємств автором запропоновано класифікувати інвестиції в сільськогосподарські підприємства за дванадцятьма класифікаційними ознаками,
зокрема за метою інвестування, об’єктом інвестування, рівнем інвестиційного ризику, строком вкладень, рівнем доходності, рівнем ліквідності, регіональністю, за галузевою ознакою, формою власності,
направленістю, характером інвестування та сферою
використання. Уточнена класифікація буде сприяти
найбільш повному розумінню економічної сутності
інвестицій та обґрунтованість досліджень інвестиційних процесів в сільське господарство, ефективність визначення важливих напрямків вдосконалення, результативність розроблених практичних
рекомендацій.
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Кузьменко Н. В. Особливості інвестицій в
сільськогосподарські підприємства
В статті досліджено особливості класифікації
інвестицій. На основі критичного аналізу запропоновано авторський підхід до класифікації інвестицій
в сільське господарство, що включає 12 класифікаційних ознак.
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сельскохозяйственные предприятия
В статье исследованы особенности классификации инвестиций. На основе критического анализа
предложен авторский подход к классификации инвестиций в сельское хозяйство, включая 12 классификационных признаков.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ
НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вступ. Ринкова (інноваційна) модель економіки країни ґрунтується безпосередньо на використанні нових наукових результатів та їх технологічному впровадженні у виробництво, чим забезпечується приріст внутрішнього валового продукту
(ВВП) переважно за рахунок розробки й реалізації
наукомістких продукції і послуг. Головною метою
цієї моделі розвитку, як відзначено і в нових законодавчих положеннях – Парламентських слухань
2015 р. [1], є удосконалення системи визначення
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, механізмів їх реалізації та мобілізації фінансових і матеріально-технічних ресурсів на забезпечення поставлених цілей. До таких пріоритетних напрямів
слід віднести розвиток туристичної індустрії, туристичний бізнес якої є одним з найбільш динамічних
і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. За даними статистики Всесвітньої організації туризму, на туризм припадає 10% валового світового продукту, 7% загального обсягу інвестицій,
5% усіх податкових надходжень. На сучасному
етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення має підвищення ефективності розвитку сфери
туризму на основі інноваційних маркетингових технологій, що сприятиме створенню конкурентоспроможного туристичного продукту.
Дослідження в галузі маркетингу послуг відносяться до третьої чверті ХХ ст. На сьогодні існують
десятки науково-дослідних груп в університетах і
вузах за кордоном, що вивчають менеджмент і маркетинг послуг. Маркетинг послуг та проблеми маркетингової концепції розглядаються у працях вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків:
Ф. Котлер, К.Л. Келлер [2], Т.О. Примак, А.М. Костюченко [3], Е.В. Новаторов [4], О.С. Тєлєтов,
Н.Є. Косолап [5], С.Я. Касян, М.А. Донченко [6],
Н.Є Кудла [7] та ін. У дослідженнях вказаних авторів виконано глибокий аналіз сутності та проблем
маркетингу туристичних послуг. Так, в роботі Н.Є.
Кудла [7] маркетинг туристичних послуг визначається як комплекс заходів, пов’язаних із визначенням і розробленням туристичного продукту, а також
його просуванням відповідно до психологічних та
соціальних факторів, які необхідно враховувати для
задоволення потреб індивідуумів і груп людей у відЕкономічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

починку, розвагах за допомогою надання їм житла,
транспортних засобів, харчування, організації дозвілля тощо. І маркетинг у галузі туризму є системою вивчення туристичного ринку, всебічного
впливу на покупця, його запити з метою надання
максимальної якості туристичному продукту і одержання прибутку туристичною фірмою.
Мета та завдання статті. Метою дослідження
є узагальнення практичного досвіду використання
туристичних послуг та визначення шляхів підвищення ефективності розвитку сфери туризму на основі інноваційних маркетингових технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Туризм, що належить до однієї з прибуткових та динамічних галузей світової економіки, стимулює
розвиток господарств країн, дозволяє збільшувати
валютні надходження за рахунок розвитку в’їзного
туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Надання туристичних послуг необхідне перш за все країнам, які стали
на шлях ринкових перетворень. Саме таким способом досягли значних успіхів у розвитку туризму
Греція, Єгипет, Туреччина, Іспанія. Світова тенденція до зростання сфери туристичних послуг свідчить
про те, що туризм проголошується також пріоритетною галуззю і в Україні, про що свідчать дані галузевої статистики по туризму (див. таблицю).
Як видно з таблиці, кількість громадян України, які виїжджали за кордон зросла за 2000–2014 рр.
на 67,2%, іноземних громадян, які відвідали Україну, – на 83,4%, туристів, обслугованих суб’єктами
туристичної діяльності України, – на 20,4% (див. рисунок).
В умовах конкурентного ринкового середовища кожна фірма використовує визначені інструменти маркетингу з метою успішного функціонування, задоволення попиту ринку та досягнення
прибутковості. Система маркетингу – складна система, яка включає широкий комплекс програм по
створенню, веденню і реалізації найбільш ефективної діяльності підприємства на ринку. Цільова спрямованість маркетингу залежить від типу фірми
(туроператор, турагент) і базується на переліку тих
проблем, які необхідно вирішувати як в найближчій,
так і в далекій перспективі.

115

Ю. З. Драчук, І. І. Дульцева
Таблиця
Аналіз статистичних даних про туристичні потоки України

Роки

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20141

Кількість громадян України, які виїжджали за кордон – усього,
%2
100,00
110,63
109,74
110,23
115,39
122,58
125,73
129,15
115,47
114,24
128,00
147,32
159,68
177,01
167,21

Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну –
усього,
%2
100,00
132,37
151,74
180,55
225,50
254,38
273,21
333,61
367,18
300,08
305,92
308,98
332,03
355,96
183,40

Показники
Кількість турисІз загальної кількості туристів3:
тів, обслуговатуристи-громаних суб'єктами
іноземні
внутрішні
дяни України,
туристичної діятуристи,
туристи,
які виїжджали
льності України
%
%
за кордон, %
– усього, %3
100,00
100,00
100,00
100,00
108,00
110,12
95,07
110,13
112,48
110,55
106,06
114,38
141,86
156,31
120,67
142,29
93,86
115,47
154,83
74,94
90,64
86,38
198,69
69,02
109,56
79,16
304,26
76,92
142,20
98,57
117,77
159,56
151,02
98,65
449,28
102,67
113,71
74,70
320,18
81,00
113,25
88,88
454,04
48,07
109,23
62,00
438,08
52,98
148,99
71,47
685,70
57,30
171,52
61,47
882,90
52,01
120,41
4,51
730,77
23,89

Примітки:
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
2
Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України).
3
2000–2010 рр. за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Державної
служби статистики України.
2000 р. взято як базовий для розрахунків.

Один з теоретиків сучасного менеджменту Пітер Друкер визначив мету маркетингу: «Мета маркетингу – зробити продажі постійними. Мета –
знати і розуміти клієнтів настільки добре, щоб продукт чи послуга підходили їм і продавалися самі» [8,
с. 56]. Це означає, що реклама і просування товарів
та послуг мають бути частиною системи, робота якої
спрямована на задоволення потреб клієнтів. Реклама
і просування досягнуть максимальної ефективності
в тому випадку, якщо спочатку будуть визначені потреби та інтереси клієнтів, а потім будуть запропоновані доступні їм за ціною товари та послуги.
Маркетинг в індустрії туризму покликаний виявити потреби туристів, створити привабливі для
них туристичні послуги, ознайомити потенційних
туристів з доступними для них туристичними продуктами, поінформувати їх про місце, де можна ці
послуги придбати. Як показала практика маркетингової діяльності провідних туристичних фірм світу,
доцільно слідувати стандартній послідовності семи
маркетингових заходів, котрі отримали назву “Сім P
туристичного продукту” [9, с. 110]: продукт (product); планування (planning); місце (place); люди
(people); ціни (prices); просування (promotion); процес (process).
Особливої значущості набуває проблема розвитку та використання інноваційного потенціалу,

особливо для туристичної галузі, де важливе значення має людський чинник – менеджер, туроператор, працівник сфери туристичних послуг, що обумовлено необхідністю вирішення стратегічних завдань на мікро- і макрорівнях. При цьому як технічний розвиток, так і інноваційний потенціал сприятиме посиленню інноваційного характеру туристичної діяльності, формуванню особливої інноваційної сфери з властивими їй специфікою і суб’єктами.
Розглядаючи туристичну індустрію, треба зазначити, що уявлення населення про найкращі види
відпочинку змінюються, як і мода на престижні
місця відпочинку. У минулому столітті вельми популярними і престижними курортами були Ніцца,
Баден-Баден, де можна було зустріти весь цвіт європейського суспільства. А в наші дні Ніцца відома в
основному як оздоровчий курорт і не є таким престижним місцем відпочинку, яким вона була в ті
часи.
Туристична фірма повинна постійно стежити за
всіма змінами, що відбуваються на ринку туристичних продуктів, встигати реагувати на кожне з них:
відставання від більш здатних і передбачливих загрожує недовірою споживача до туристичної компанії, що може привести не тільки до втрати клієнтів,
але й до падіння загального іміджу туристичної компанії, тобто до втрати істотної частини потенційних
і постійних клієнтів.
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Рисунок. Динаміка туристичних потоків України
В умовах загострення конкуренції на міжнародному туристичному ринку, загальносвітової тенденції до посилення ролі держав у забезпеченні розвитку туризму, вітчизняний туристичний продукт
стає все менш привабливим та конкурентоспроможним. Сфера туризму у державі не спроможна забезпечити повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не сприяє збереженню довкілля та культурної спадщини, наповненню бюджетів усіх рівнів, створенню робочих
місць, збільшенню частки сфери послуг у структурі
ВВП (на вітчизняний туризм припадає 1,6% ВВП і
3,3% експорту послуг) [10, с. 3].
Одним із центральних елементів маркетингової
діяльності туристичних фірм, як відзначається в роботі [11, с. 59], є «проведення рекламних кампаній.
Реклама в туризмі виступає як форма непрямого
зв’язку між туристичним продуктом і споживачем.
Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний вплив на споживачів послуг, спонукаючи їх
до тих чи інших дій. Проте цивілізована реклама –
це не маніпулювання громадською думкою, а формування актуальних потреб, спрямованих на саморозвиток людини».
На думку провідних вчених, «формирование
инновационной экономики предполагает создание
таких институциональных условий, при которых
именно инновации выступают основным источником максимизации индивидуального дохода собственника» [12]. Розвиток сучасної економіки стає
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більш залежним від ефективного генерування, розповсюдження та застосування інновацій. В той же
час теоретичною передумовою є те, що економічне
зростання носить циклічний характер - у різних теоріях представлено як коливальна динаміка, концепція циклів, концепція криз. Ці проблеми широко висвітлюються в працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них: О.І. Амоша, Б.В. Буркинський, В.П. Вишневський, В.М. Геєць, С.Ю. Глазьєв, О.О. Лапко, А. Чухно, Ю. Яковець, А.І. Яковлєв, Х. Кларк, С. Коваль, М. Кондратьєв, Р. Солоу,
Б. Твіст, Дж. Форрестер та інші. У ході еволюції на
основі інноваційних концепцій економічного розвитку вироблено теоретичне представлення економічних процесів при циклічних змінах, виявлено
роль інновацій як джерел зростання і причин порушення економічної рівноваги і сформовано основи
для прогнозування реальних процесів. З введенням
в теорію і практику поняття «інноваційний потенціал» (ІП) не змінюється сутність більшості концепцій (інноваційної теорії Й. Шумпетера, теорії нагромадження в капітальному секторі Дж. Форрестера,
неокласичної теорії макроекономічного зросту
Р. Солоу, теорії рівноважного зросту С. Хікса, теорії
ефективного зросту У. Шарпа, теорії довгострокового розвитку С. Глазьєва, концепції великих циклів
М. Кондратьєва).
Нові підходи до організації бізнесу, концентраційні процеси у сфері туризму обумовлюють необхідність систематизації передових підходів до мар-
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кетингової діяльності туристичних підприємств. Інформаційно-інноваційні технології, сучасні бізнесінструменти забезпечують підтримку маркетингу
шляхом надання інформації щодо інновацій, необхідних для прийняття маркетингових рішень, напрямів використання маркетингової інформації в туризмі; засобами реклами в Інтернеті; новим тлумаченням поняття «електронний бізнес» та основних
його складових (е-маркетинг, е-комерція), які більш
детально характеризуються з урахуванням галузевої
специфіки.
Необхідність використання в умовах конкуренції потужних інструментів і методів управління зумовлює застосування найбільш прогресивного, радикального й універсального методу – реінжинірингу бізнес-процесів з застосуванням інтеграційного характеру інструментальних засобів підтримки
реінжинірингу, де важливим є взаємодія бізнес-процесів туристичного підприємства, ринку і споживачів.
Жорстка конкуренція на ринку туристичних
послуг змушує менеджерів максимально застосовувати нові технології, використовувати нові можливості для задоволення потреб цільових споживачів,
які постійно змінюються, та залучати неохоплений
сегмент потенційних клієнтів на даний момент часу.
Для приваблення потенційних клієнтів проводиться постійна робота над новими послугами та
технологіями. Нестандартні підходи, новизна інноваційної рекламної технології приваблюють споживачів. Інноваційна реклама будується на використанні в промо-акціях сучасного технічного забезпечення, новітніх комп'ютерних технологій і нестандартних способів подачі інформації. Однією з нових
маркетингових інновацій є використання інтерактивних столів, надсучасних інтерактивних проекцій,
телевізорів нового покоління, новітніх комп'ютерних технологій [13, с. 133–134]. Інтерактивний стіл
є революційним мультисенсорним комп'ютером,
який дозволяє взаємодіяти з цифровим контентом
простими і легкими способами без застосування додаткового устаткування. Дає можливість презентувати туристичне підприємство, ознайомитись з віртуальним туром, що є відмінним маркетинговим ходом по залученню туристів до туристичного закладу, оскільки дозволяє передати тривимірне зображення номерів готелю, навколишнього простору, ресторанів і холів, оглядати їх, повертаючи картинку на 360 градусів, перейти з одного приміщення в інше, оцінити їх затишок і стиль. На ділових
зустрічах «інтерактивний стіл» може бути перетворений в колективну робочу зону для переговорів,
планування, динамічного моделювання завдань, перегляд документів, презентацій, діаграм і графіків.
Таке рішення активно залучає клієнтів в робочу діяльність, суттєво економить робочий час, допомагає
результативно і ефективно візуалізувати результати

досліджень, надавати необхідну інформацію, а це –
додатковий імідж компанії.
До однієї з нових інноваційних маркетингових
технологій у сфері туризму відноситься використання геомаркетингу та методи розвитку туризму різних концепцій маркетингу в туризмі [13, с. 60–62].
Основою цих концепцій є положення про те, що вся
діяльність туристичної організації відбувається на
основі постійного моніторингу стану ринку і ґрунтується на достовірному знанні переваг і потреб потенційних покупців, їх оцінці та врахуванні можливих змін в майбутньому. Фінансовою базою такої інтеграції є виробництво тільки тих туристських продуктів і послуг, які потрібні і подобаються туристам.
Зміст і технологія реалізації концепції геомаркетингу туризму ґрунтується на традиційній для туристичного бізнесу маркетингу і сучасному методі
обробки географічних даних на базі технологій GPS
і Internet. На практиці технологія реалізації концепції геомаркетингу дуже гнучка, вона може змінювати свою структуру і місце взаємодії ринку і покупця туристичного продукту залежно від його особливостей, ступеня освоєння ринку, цілей, завдань і
умов ринку. Проте всі ці елементи тісно взаємопов'язані, виключення хоча б одного елемента із системи порушує її цілісність.
Висновки та перспективи подальших розробок. Якісний туристичний продукт і успішні маркетингові програми, як підкреслюється і в учбових матеріалах [14], починаються з визначення потреб і запитів споживачів, з комплексного планування, збирання, аналізу даних, необхідних у тій маркетинговій ситуації, в якій перебуває туристична фірма. Фахівці з маркетингових досліджень виконують цілий
комплекс послуг, в який входять такі дії, як вивчення потенціалу туристичного ринку і частки ринку туристичних компаній, оцінка рівня задоволення
споживачів і купівельної поведінки; дослідження
туристичного продукту, методів і стратегій ціноутворення, розповсюдження і просування.
У подальшому планується розробка комплексу
заходів з удосконалення розвитку сфери туризму на
основі використання сучасних інноваційних маркетингових технологій.
Література
1. Парламентські слухання на тему: «Про стан
та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»: Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182 та доручення Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 р. № 7773/1/1-15. 2. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. –
СПб.: Питер, 2006. – 816 с. 3. Примак Т.О. Маркетингові аспекти просування послуг [Електронний
ресурс] / Т.О. Примак, А.М. Костюченко. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vnulp
/Logistyka /2008_633/84.pdf. 4. Новаторов Э.В.

118

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Ю. З. Драчук, І. І. Дульцева
Сравнительный анализ теорий маркетинга услуг /
Э.В. Новаторов // Вестник Санкт-Петербургского
университета. – Серия Менеджмент. – 2008. – № 2.
– С. 36–45. 5. Тєлєтов О.С. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні /
О.С.Тєлєтов, Н.Є.Косолап // Маркетинг і інноваційний менеджмент. – 2012. – № 1. – С. 21–34. 6. Касян
С.Я. Управління маркетинговою діяльністю туристичної компанії на основі технологічних інновацій /
С.Я. Касян, М.А. Донченко // Вісник Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. – 2010. – Вип. 4 (3). – С. 97–102. 7. Кудла Н.Є.
Маркетинг туристичних послуг / Н.Є. Кудла. – К. :
Знання, 2011. – 352 с. 8. Drucker P.F. Management.
Tasks. Responsibilities. Practices. New York: Harper &
Row, 1973. 9. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности / Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и
статистика, 2000. – 256 с. 10. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної діяльності: автореф. дис... д-ра екон. наук:
08.00.04 [Електронний ресурс] / С.В. Мельниченко;
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08msvstd.zip.
11. Миронов Ю.Б. Використання маркетингу у
сфері туризму / Ю.Б. Миронов // Молодь і ринок. –
2002. – № 1. – С. 57–60. 12. Дементьев В.В. Почему
Украина не инновационное государство: Институциональный анализ / В.В. Дементьев, В.П. Вишневский // Экономическая теория. – 2011. – № 3. – С. 5–
20. 13. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Практика і перспективи розвитку
еногастрономічного туризму: світовий досвід для
України ”, 24 вересня 2015 р. К.: НУХТ, 2015 р. –
338 с. 14. Карягін Ю.О. Маркетинг турпродукту /
Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б.
Мунін. – К: Кондор, 2009. – 394 с.
Драчук Ю. З., Дульцева І. І. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах
інноваційних маркетингових технологій
Виконано аналіз динаміки статистичних даних
про рух туристичних потоків в Україні: кількість
громадян, які виїжджали за кордон; кількість іноземних громадян, які відвідали Україну; кількість
туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України. Узагальнено практичний досвід
надання туристичних послуг. Визначено напрями
вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах
інноваційних маркетингових технологій, основними
серед яких є: організація рекламних кампаній; здійснення електронної комерційної діяльності; логістичне обслуговування споживачів туристичних послуг на основі впровадження інноваційних рекламних та інформаційно-комунікаційних технологій;
реінжиніринг бізнес-процесів шляхом взаємодії туристичного підприємства, ринку та споживачів; застосування концепції геомаркетингу у сфері туризму.
Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Ключові слова: туристичні послуги, туристична
індустрія, ринкова модель, маркетингові технології,
шляхи, ефективність розвитку.
Драчук Ю. З., Дульцева И. И. Направления
совершенствования развития сферы туризма на
основе инновационных маркетинговых технологий
Выполнен анализ динамики статистических
данных о движении туристических потоков в Украине: количество граждан, которые выезжали за границу; количество иностранных граждан, посетивших Украину; количество туристов, обслуженных
субъектами туристической деятельности Украины.
Обобщен практический опыт предоставления туристических услуг. Определены направления совершенствования развития сферы туризма на принципах инновационных маркетинговых технологий, основными из которых являются: организация рекламных кампаний; осуществление электронной коммерческой деятельности; логистическое обслуживание потребителей туристических услуг на основе
внедрения инновационных рекламных и информационно-коммуникационных технологий; реинжиниринг бизнес-процессов путем взаимодействия туристического предприятия, рынка и потребителей;
применение концепции геомаркетинга в сфере туризма.
Ключевые слова: туристические услуги, туристическая индустрия, рыночная модель, маркетинговые технологии, пути, эффективность развития.
Drachuk Yu., Dultseva I. Directions of improving the development of tourism based on innovative
marketing techniques
Analysis of the dynamics of statistical data on the
movement of tourist flows is made in Ukraine: the number of citizens who have traveled abroad; the number of
foreign citizens visiting Ukraine; the number of tourists
served by tourism stakeholders in Ukraine. The practical
experience in providing tourist services is generalized.
The directions of improving the development of tourism
on the principles of innovative marketing technologies
identified, the main ones are: organization of advertising
campaigns; implementation of e-business; logistics service consumers of tourism services through the introduction of innovative advertising and information and
communication technologies; business process reengineering by reacting tourist enterprise, and consumer
markets; the use of geomarketing concepts in the field
of tourism.
Keywords: travel services, tourist industry, market
model, marketing techniques, the way, the efficiency of
development.
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Інтернет поступово
стає одним із основних засобів комунікацій та спілкування між людьми як в бізнесі, так і в побуті. Причому інтенсивність цього явища постійно зростає.
Нормою стало існування корпоративного сайту для
підприємства. Також суттєвою стає роль Інтернету
як одного з нових каналів ведення маркетингових
заходів та реклами.
Даний напрям наукових досліджень є порівняно новим і крім того це сфера економіки, що дуже
динамічно розвивається. Тому потребують розгляду
проблеми реалізації різних методів та інструментів
Інтернет-маркетингу в умовах сучасного розвитку
вітчизняного ринку систем електронної комерції.
Таким чином дана проблема є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законодавчою основою малого та середнього бізнесу
України є наступні документи Закон України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р.
№ 4618-VI [1] та Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва
на 2014-2024 роки [2].
Вирішенню проблем Інтернет-маркетингу присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених, зокрема, Л. Вінаріка, О. Щедріна, Н. Васильєвої [3], М. Макарової [4], Д. Страуса [5], Р. Уілсона [6], І. Успенського [7], В. Холгомогорова [8] та
ін.
Більшість авторів, що працюють в даній сфері
не виокремлюють Інтернет-маркетинг в самостійну
наукову галузь. Так, І. Успенський відзначає, Інтернет має унікальні характеристики, що суттєво відрізняються від характеристик традиційних інструментів маркетингу. Одна з них – це його гіпермедійна природа. Відповідно він визначає Інтернетмаркетинг як новий напрямок в маркетингу – гіпермаркетинг як теорію та методологію організації
маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернет
[7].
М.В. Макарова вважає Інтернет-маркетинг
складовою частиною загальної маркетингової стратегії фірми і визначає його як технологію маркетингу з допомогою комп’ютерних систем та мереж.
І в Інтернет доцільно вирішувати тільки ті завдання
фірми, які будуть ефективними с точки зору доходів
та витрат [4].
Дане визначення є більш широким з огляду на
відсутність обмеження тільки мережею Інтернет, а

загалом комп’ютерними системами та мережами.
Воно є близьким до визначення даного Д. Страусом
та Р. Фростом, які розуміють електронний маркетинг як «традиційний маркетинг з використанням
електронних технологій» [5].
Тобто більш широке трактування пов’язане з
використанням інформаційних технологій в різних
аспектах маркетингової діяльності задовго до масового використання Інтернет. Водночас, Асоціація
електронного маркетингу під цим поняттям розуміє
«будь-які маркетингові дії, які містять адресу
вебсайту (URL)» [5].
Інтернет-маркетинг, на думку В. Холмогорова,
являє собою комплекс спеціальних методів, що дозволяють власникам корпоративних веб-ресурсів
просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи, таким чином, торговельну марку свого підприємства,
витягувати, застосовуючи мережеві технології додатковий прибуток [8].
Таким чином маємо різноманітні підходи до визначення термінів Інтернет-маркетингу.
Метою статті є аналіз та узагальнення існуючих підходів до визначення термінології, методів
та засобів Інтернет-маркетингу та дослідження можливостей застосування цих новітніх інструментів в
маркетинговій діяльності малих та середніх підприємств.
Основний матеріал дослідження. Інтернетмаркетинг (електронний маркетинг) – технологія
маркетингу за допомогою комп'ютерних мереж і
систем. Він є однією із складових у загальній маркетинговій стратегії фірми. Електронний маркетинг
має деякі суттєві можливості: охоплення великої кількості користувачів Інтернету, цільовий вплив на
групи споживачів, швидке створення електронного
рекламного контента, невисокі витрати при проведенні маркетингових кампаній, оперативний збір та
аналіз статистичної інформації маркетингових досліджень.
Проводячи маркетингову кампанію в глобальній мережі, фірма в змозі істотно зменшити витрати
за рахунок обмеження аудиторії і не втратити потрібного ефекту. Часто маркетинг в Інтернеті ототожнюється з рекламою в мережі. Однак зведення
маркетингу в Інтернеті тільки до Інтернет-реклами
звужує його функції і можливості.
Маркетингові можливості Інтернету виявляються на різних стадіях виробничого циклу підприємства:
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- інформаційний маркетинг та вивчення ринку;
- виробництво товару або послуги;
- реалізація продукції;
- сервіс і післяпродажна діяльність.
На кожному з цих етапів Інтернет надає підприємству додаткові можливості щодо поліпшення
свого бізнесу, переваги перед конкурентами, які не
користуються мережею.
Інформаційний маркетинг та вивчення ринку.
Безмежність доступної в мережі інформації – одне з
перших вражень при ознайомленні з Інтернетом.
Путівниками тут слугують пошукові системи, часто
об'єднані з тематичним каталогом. З їх допомогою
можна знайти ресурси з інформацією, що вас цікавить. У фахівця, який певний час користується мережею, назбирується колекція посилань на найбільш корисні ресурси, де він завжди може ознайомитися з останніми новинами у галузі, яка його цікавить, вивчити стан ринку: ціни, нові технології й
інструменти, нові можливості, результати останніх
досліджень ринку і його окремих секторів, нові види
продукції, діяльність конкурентів і лідерів ринку
тощо. Отже, бажаючим почати нову справу Інтернет
допомагає вивчити ринок і вибрати найперспективнішу для певної ситуації сферу діяльності. Активно
працюючим на ринку мережа дає змогу відстежувати усі новини й події, оперативно реагувати на
зміни ринку і знаходити нові можливості розвитку
бізнесу.
Виробництво товару або послуги. Інтернет започаткував віртуальні колективи. Люди, які працюють на одній фірмі, можуть жити на різних континентах і бути при цьому об'єднаними загальним виробничим процесом. Кваліфікована і дешева робоча
сила в Азії, Центральній і Східній Європі приваблює
бізнесменів розвинутих країн. Вони наймають робітників, передусім інтелектуальної праці, в цих регіонах, і кількість таких віртуальних співробітників
зростає.
Маркетологи можуть використовувати різноманітні он-лайнові ресурси для отримання інформації про своїх споживачів, конкурентів, маркетингову
оцінку, аналіз, дослідження свого сектора ринку і галузі загалом. Це пошукові системи, телеконференції, дискусійні групи і списки розсилання, електронні видання, спеціалізовані сайти тощо.
На Заході існують програми, які перевіряють
Інтернет з метою виявлення нелегального продажу
або дистрибуції продукції певної фірми, нелегального використання її логотипів, інших брендінгових
атрибутів. Є також складне програмне забезпечення
для маркетологів, що дає змогу проводити рекламні
кампанії, аналізувати їх ефективність і вносити корективи під час кампанії. На відміну від будь-якої
іншої інформаційної мережі, Інтернет надає можливість простежити за поведінкою відвідувачів сайту
підприємства – на які Web-сторінки вони заходили,
на яких затримувалися, з яких виходили. На підставі
такого аналізу можна зробити висновки про переваги та уподобання відвідувачів сайту, скоригувати
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маркетингову тактику і стратегію, хід рекламної
кампанії.
Отже, Інтернет як маркетинговий канал, характеризується перевагами перед іншими медіа, а саме:
- таргетингом – демонстрацією реклами чітко
визначеній аудиторії;
- трекінгом – можливістю аналізу поведінки відвідувачів корпоративного сайту і вдосконалення
сайту, продукту і маркетингу відповідно до висновків такого аналізу;
- доступністю (за принципом 24 години на
добу, 7 днів на тиждень) і гнучкістю (почати, коригувати і перервати рекламну кампанію можна миттєво);
- інтерактивністю – споживач може взаємодіяти з продавцем і з продуктом, вивчати його, інколи
«скуштувати» (наприклад, демо-версії програм, розділ книги в Інтернет-крамниці тощо) і, якщо товар
влаштовує, придбати його;
- можливістю розміщення великої кількості інформації;
- оперативністю поширення і отримання інформації;
- порівняно низькою вартістю;
- можливістю більш пильної уваги користувача
перед комп'ютером, концентрації на деталях;
- можливістю створення віртуальних спілок
(online community) за інтересами, професією. Це вже
готова цільова аудиторія.
Виникнення глобальної комп'ютерної мережі
ознаменувався появою нового комунікативного середовища і ринком з великою кількістю потенційних споживачів, які володіють досить високим рівнем доходу.
На сьогоднішній момент Інтернет-маркетинг
виконує функції комунікації і представляє можливість укладання угод, виконання покупок і вчинення
платежів. Це надає йому риси всесвітнього електронного ринку.
Виникнення і бурхливий розвиток електронного бізнесу послужило базою для розвитку новітнього напряму сучасної концепції маркетингу взаємодії – Інтернет-маркетингу. Традиційні прийоми
маркетингу і методи управління бізнесом в цілому
ряді випадків незастосовні до області Інтернету в їх
існуючій моделі так як широкі потенціали Інтернету
ставлять перед фірмами сучасного типу досить
складні завдання їх дієвого впровадження в діяльність комерційних підприємств і вимагають адаптації старих або роботи нових методів ведення бізнесу.
Інтернет поєднав у собі гіпермедійну природу,
можливість створення персональної взаємодії та інтерактивний характер комунікації. Новітні комунікативні властивості Інтернету потребують сучасного підходу до процесу комунікації і перегляду застосовуваних раніше каналів зв'язку з клієнтам.
Сучасний маркетинг в мережі – це діяльність,
спрямована на залучення і утримання клієнтів, а також задоволення потреб споживача з метою взаєм-
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ного вилучення максимального доходу через мережу, що характеризується зниженням витрат і підвищенням рівня рентабельності інвестицій.
Інтернет являє собою незамінний інструмент
для отримання актуальної маркетингової інформації, багаторазово перевершує й органічно доповнює,
в цьому відношенні, інші традиційні засоби, такі як
електронна преса, друковані видання та радіо, а також представляє собою оптимальний спосіб вибору
потенційних партнерів і інвесторів, зокрема, – за
кордоном, що надає можливість заощадити на міжнародних телефонних переговорах і листуванні.
Слід зазначити, що Інтернет дозволяє значно скоротити позареалізаційні витрати по просуванню товарів і послуг із збереженням необхідної ефективності, знизити ризик фінансових вкладень, роблячи даний ризик керованим, а отже, володіти набором
знань, які дозволяють втілити перспективи Інтернет-маркетингу в дійсність, і витягти з них гранично
можливий дохід.
Інтернет-маркетинг представляє можливість
використання безлічі механізмів для впливу на потенційних і реальних споживачів рекламодавцем.
Серед них можна виділити: банерні мережі, e-mail
маркетинг, просування за допомогою пошукових
систем і каталогів, розміщення (індексування) сайту
в пошукових системах, каталогах і рейтингах, реклама на сайтах тематичних і відвідуваних, обмін посиланнями, рейтинги, партнерські і спонсорські
програми.
Ринок в мережі є засобом масової дії на споживачів, які мають постійну можливість вести комунікацію з підприємством. У свою чергу для фірми перевагою Інтернет-маркетингу є зниження витрат на
утримання співробітників, скорочення часу на пошук партнерів, прийняття рішень, укладення угод,
розробку нової продукції. Інформація в Інтернеті
доступна в будь-який час доби і відповідно комунікативні характеристики, що володіють високою гнучкістю, дозволяють з легкістю виробляти конфігурації представленої інформації, і, тим самим, підтримувати її актуальність без затримки часу і витрат
на розподіл, а також збільшення прибутку.
Для того щоб розширити межі в Інтернеті необхідно провести маркетингову та рекламну стратегію, якій підпорядковується освоєння нового середовища онлайн. Стратегічне планування Інтернетмаркетингу здійснюється в різних напрямках, які базуються на прямому і точковому контакті зі споживачем, використанні такого інструменту як, таргетинг, що має на увазі напрямок реклами конкретно
на того користувача, чий інтерес найбільш імовірний. Пошуки системи враховує і зберігає історія запитів користувача.
При проведенні стратегічного планування Інтернет-маркетингу ресурси Інтернету дозволяють:
впровадження і застосування пошукових засобів та
Інтернет-каталогів, проведення анкетування, виконання опитувань відвідувачів сервера, вивчення
підсумків телеконференцій, застосування даних
опитувань, проведених на різних сайтах. Вивчення

стратегії і тактики діяльності конкурентів на ринку
здійснюється з використанням ними веб-сайтів, при
цьому отримавши інформацію про їх партнерів і клієнтів. При дослідженні споживчого ринку важливо
використовувати інформацію про те, хто відвідує
сайт підприємства, дізнатися про додаткову інформацію.
Рекламна стратегія Інтернет-маркетингу розрахована на просування інформації на банерах. Цей
метод стратегії є ключовим, але, перш ніж застосовувати банери, необхідно залучити значну частину
аудиторії і запросити до взаємодії дизайнерів, журналістів, здатних зробити сайт більш популярним.
Основні напрямки ефективного використання електронного маркетингу є:
- моніторинг – збір і аналіз інформації про вимоги до бренду в мережі;
- управління репутацією фірми – створення потрібної думки про бренд, продукті, компанії;
- клієнтська підтримка – організація постійної
взаємодії та консультування клієнтів в зручній для
них системі обміну інформацією;
- просування – завоювання привабливості і поваги широкої аудиторії до бренду або продукції.
Одним із перспективних напрямків Інтернетмаркетингу є об'єднання двох або більш підприємств протягом тривалого періоду часу з метою
створення стратегічного альянсу. У результаті підприємства, що створюють стратегічний альянс, відкривають нові ринки для здійснення своєї діяльності,
отримують доступ до нових споживачів, посилюють
конкурентну позицію, пропонують комплексні рішення. Існує кілька цілей у підприємств, що формують стратегічні альянси. Тим не менш, все більше
число підприємств формують стратегічні альянси з
метою реалізації товарів через мережу.
Розвиток Інтернет-маркетингу у діяльності підприємств має велику перспективу. Щодня підприємства роблять ставки на маркетинг в мережі, аналізуючи, що саме в середовищі он-лайн можна чекати
найбільш ефективне втілення сучасних концептуальних підходів та ідей. Для багатьох підприємств
середнього та малого бізнесу Інтернет-маркетинг
послужить основою справжнього комерційного успіху, створюючи при цьому умови для зростання
агентств Інтернет-реклами які надають практичні
засоби та інструменти.
Практична сфера реалізації Інтернет-маркетингу заснована на здійсненні маркетингових заходів і завдань підприємств за допомогою мережі Інтернет. Інтернет-маркетинг для успішного втілення
стратегії та досягнення мети, поставленої перед конкретним проектом, використовує різні інструменти
комунікації. Для правильного вибору інструментів
або їх комбінації, Інтернет-маркетингу необхідний
маркетинговий аналіз проекту, чітка постановка
мети і системний підхід до втілення виробленої
стратегії.
Наведемо сучасні інструменти Інтернет-маркетингу.
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1. Веб-сайт. Основний інструмент Інтернет- Вони можуть функціонувати як бібліотека, кімната
маркетингу – веб-сайт. Створення веб-сайту, його для спілкування (чат-рум) в режимі реального часу і
правильне позиціонування в мережі Інтернет та ро- навіть як класифікований за темами каталог рекламзумне використання надають власнику величезні них оголошень. Активно використовуються в якості
можливості і перспективи: зміцнення іміджу та по- одного з елементів Інтернет-маркетингу.
зицій підприємств на ринку; здійснення оперативБлоги. Багато фірм використовують блоги підних дій маркетингу і збуту продукції; сприяння ус- приємства для публікації корпоративних новин,
пішної конкуренції на ринку; створення сприятли- прес-релізів, корисної інформації для клієнтів, а тавого ґрунту для подальшої діяльності та розвитку кож для організації спілкування всередині підприпідприємства. Більшість інструментів Інтернет-мар- ємства.
кетингу мають проміжною або кінцевою метою
Сайти оглядів, рейтингів. Сайти, що публікусаме залучення користувачів на веб-сайт підприєм- ють рейтинги та огляди незалежних експертів і споства.
живачів. Відвідувачі таких сайтів – співробітники
2. Пошуковий маркетинг (розкрутка веб-сайту). представництв підприємств, дистриб'юторів, розБільшість користувачів Інтернету починає пошук дрібних продавців і звичайні користувачі, які захопродукту, що цікавить їх, з запиту в пошуковій сис- дять на сайт в пошуках актуальної інформації.
темі. Використовуючи такі інструменти ІнтернетОнлайн-конференції та семінари. Представлямаркетингу, як пошукова оптимізація і пошукова ре- ють собою версії форумів, обмежені відправленням
клама, веб-сайт отримує можливість розміщення на і отриманням повідомлень на певну тему. В Інтервисоких позиціях в результатах пошуку пошукової неті проводяться тисячі конференцій з найрізномасистеми.
нітніших тем: догляд за кімнатними рослинами, здоПошукова оптимізація (SEO). Метою пошуко- рове харчування, обмін думками про якусь подію і
вої оптимізації є залучення цільових користувачів з т. д.
пошукових систем на веб-сайт, організація контенту
Електронні дошки оголошень. Спеціалізовані
сайту таким чином, щоб він повністю індексувався і мережеві служби, діяльність яких присвячена певкоректно відображався при кожному пошуковому ній темі або групі.
6. Вірусний маркетинг. Так званий «партизанзапиті.
Пошукова реклама. Текстові блоки, які розмі- ський» інтернет-маркетинг, стратегія якого полягає
щуються в пошукових системах і відображаються у в розробці «вірусу» – цікавого для користувачів ревідповідь на певні запити користувачів, є ефектив- кламного повідомлення, яке вони самі передають
ним засобом залучення користувачів на веб-сайт по один одному, сприймаючи не як рекламу, а як розвисокочастотним запитам.
вагу. Відрізняється лавиноподібним поширенням
3. Інтернет-реклама. Інтернет-реклама відрізня- рекламного матеріалу, яким може бути: провокається високою точністю охоплення цільової аудито- ційна стаття; незвичайний сайт; відеоролик; мультрії, можливістю гнучко управляти бюджетом і опе- фільм; флеш-гра; онлайн-сервіс; слухи або скандаративно відстежувати ефективність рекламної кам- льна інформація.
панії. Існує в двох основних видах: банерна та кон7. Онлайн ігри. Онлайн ігри з вбудованою ректекстна реклама, кожна з яких має свої переваги і ламою або брендованими елементами стрімко набиспецифіку використання.
рають популярність, надаючи численні можливості
Банерна реклама. Використовується для забез- по залученню потенційних клієнтів.
печення швидкого охоплення цільової аудиторії,
8. Мобільний маркетинг. Мобільні пристрої з
зміцнення іміджу та впізнаваності рекламованого доступом в Інтернет отримують все більше пошипродукту.
рення, надаючи Інтернет-маркетингу додаткові моКонтекстна реклама. «Інтелектуальний» різно- жливості по залученню широкої аудиторії. Багато
вид Інтернет-реклами, яка використовується для за- веб-сайтів розробляються з урахуванням можливослучення найбільш зацікавленою в продукті аудито- тей мобільних пристроїв.
9. Формування громадської думки (PR-технорії. Показується на Інтернет-ресурсах в прив'язці до
логії). Інструмент Інтернет-маркетингу, спрямоваїх змісту.
4. Е-mail маркетинг (прямий маркетинг, директ ний на формування позитивного іміджу підприєммаркетинг). Е-mail маркетинг представляє собою ін- ства шляхом поширення текстової інформації на
дивідуальні розсилки по електронній пошті. Дає мо- сторонніх ресурсах: розповсюдження прес-релізів,
жливість при відносно низьких витратах поширю- робота з мережевою пресою і новостними ресурвати інформацію серед широкого кола конкретних сами, замовні статті, активність на тематичних форумах, прихована реклама в блогах, багатоходові
потенційних клієнтів і відстежувати їх реакцію.
5. Маркетинг соціальних зв’язків. Динамічно програми підвищення лояльності та інші засоби.
У кожного практичного інструменту Інтернетрозвивається напрямок Інтернет-маркетингу, методика якого полягає у використанні відносин між маркетингу є свої особливості і специфіка, які необхідно враховувати при виборі ефективного інструлюдьми для просування продуктів.
Соціальні мережі, форуми, чати, вікі, диску- менту для кожного конкретного проекту.
Наведемо приклад використання інструментів
сійні групи, розміщені на серверах онлайнових
служб, є місцем формування спільнот за інтересами. інтернет-маркетингу на підприємстві середнього
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який виробляє широкий асортимент продукції. Підприємство використовує декілька інструментів Інтернет-маркетингу: веб-сайт підприємства, сторінки
у соціальній мережі «Fecebook» та «В контакте»,
сторінка з відео-контентом на платформі відеохостингу «Youtube».
Веб-сайт має назву торгової марки підприємства та містить інформацію у наступних розділах:
головна сторінка; довідки про підприємство «О компанії» (підрозділи: дистриб’юція, вакансії, новини,
історія); інформація про продукцію «Продукція»
(підрозділи містять перелік основних груп продукції, які виробляє підприємство); розділ з маркетинговими акціями «Акції»; розділ з інформацією о
місцях продажу продукції підприємства – «Де купити?»; розділ «Контакти». Веб-сайт підприємства
має кольорову гамму згідно кольорів затверджених
у торгової марки, має можливість зміни розміру
шрифту, можливість реєстрації або входу як зареєстрований користувач.
У подальшому можливо розвивати елементи
Інтернет-маркетингу підприємства у напрямах: використання засобів електронної комерції; можливості вірусного маркетингу; елементи просування продукції за допомогою банерної реклами.
Висновки. 1. Проаналізовано та узагальнено
досвід Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу регіонів України з метою
використання засобів Інтернет-маркетингу у розвитку підприємств.
2. Визначено основні напрями Інтернет-маркетингу на підприємствах: моніторинг, управління репутацією, клієнтська підтримка та просування продукції.
3. Визначено основні інструменти Інтернет-маркетингу: веб-сайт, блог, сторінки соціальних мереж, технології взаємодії з клієнтами, PR-технології
та інші.
4. Доцільне проведення розробки стратегії підприємств малого та середнього бізнесу з використанням методів Інтернет-маркетингу для підвищення економічної ефективності.
5. Важливим фактором розвитку Інтернет-маркетингу є постійне підвищення кваліфікації маркетологів та менеджерів підприємств малого та середнього бізнесу на базі вищих навчальних закладів регіонів.
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Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах
малого та середнього бізнесу
У статті проаналізовано та узагальнено досвід
Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу регіонів України. Визначено термінологію, методи та засоби Інтернет-маркетингу.
Проведено дослідження сучасних інструментів Інтернет-маркетингу у розвитку електронної комерції на
підприємствах. Розглянуто використання Інтернетмаркетингу на підприємстві харчової промисловості.
Ключові слова: підприємство, маркетинг, Інтернет-маркетинг, електронна комерція, малий та середній бізнес.
Падерин И. Д., Романов О. В., Титовец Е. С.
Развитие Интернет-маркетинга на предприятиях
малого та среднего бизнеса
В статье проанализирован и обобщен опыт Интернет-маркетинга на предприятиях малого и среднего бизнеса регионов Украины. Определены терминология, методы и средства Интернет-маркетинга. Проведено исследование современных инструментов Интернет-маркетинга в развитии электронной коммерции на предприятиях. Рассмотрено
использование Интернет-маркетинга на предприятии пищевой промышленности.
Ключевые слова: предприятие, маркетинг, Интернет-маркетинг, электронная коммерция, малый и
средний бизнес.
Paderin I. D., Romanov O. V., Titovetc E. S. The
development of Internet marketing in small and medium-sized businesses
The article analyzes and summarizes the experience of online marketing for small and medium-sized
businesses Ukraine's regions. Defined terminology,
methods and tools for online marketing. The study of
modern Internet marketing tools in the development of
e-commerce in enterprises. We consider the use of Internet marketing in the food industry.
Keywords: enterprise, marketing, Internet marketing, e-commerce, small and medium businesses.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПИТОМНИКОВ
Эффективное использование имеющихся ресурсов – одно из основных условий функционирования и развития любой организации, в том числе в лесоводстве. При этом успешное выполнение данного
условия зависит от степени и качества информированной наполненности системы управления на разных её уровнях. Внутри организации такое наполнение дает учет затрат на производство продукции и исчисление ее себестоимости
Так, Ю.А. Мишин [10, с. 40] отмечает, что в
условиях рыночной экономики к информации, формируемой в системе учета для целей управления,
предъявляются требования, используемые для создания эффективной системы менеджмента современным производством. При этом к информации,
генерируемой в системе учета, предъявляются такие
требования, как: достоверность, полнота, объективность, релевантность, своевременность, непротиворечивость. Качественная, достоверная и оперативная информация о затратах на производство и исчисление себестоимости продукции лесопитомников позволяет уменьшить вероятность принятия неверных, ошибочных, неэффективных управленческих решений, в том числе такая.
Информация для системы управления формируется в управленческом учете (основная часть которого состоят в исчислении себестоимости), который должен стать ведущей функцией менеджмента
и способствовать лучшей организации планирования, прогнозирования, анализа, контроля и регулирования хозяйственных процессов. При этом в современных условиях перед управленческим учетом
ставятся не только оперативные и тактические цели,
но и стратегические цели в системе управления производством. В связи с этим, управленческий учет
должен носить не только ретроспективный характер, но и перспективную и стратегическую направленность. Особое внимание в системе управления
экономического субъекта также должно быть уделено факторам внутренней среды организации. В
связи с этим, возникает необходимость расширения
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функциональных возможностей использования системы управленческого учета и исчисления себестоимости продукции лесопитомников, чтобы она позволяла управлять совокупностью внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность организации, и с учетом этого определять наиболее перспективные направления ее деятельности. В качестве основного направления деятельности управленческого учета затрат и исчисления себестоимости продукции лесопитомников должна быть заложена задача выбора оптимальной стратегии функционирования организации, учитывающей потенциал
хозяйствующего субъекта и совокупность всех факторов, влияющих на его деятельность.
При этом, как отмечает М.Н. Максакова, под
оптимальной стратегией следует понимать выработку основных показателей деятельности организации, сформированных в системе бухгалтерского
управленческого учета, при которых результаты деятельности данного хозяйствующего субъекта будут наилучшими, с токи зрения заданных параметров, то есть внутренних (имеющиеся производственные и финансовые мощности) и внешних факторов (экономическая среда), в условиях которых
она осуществляет свою деятельность [8].
Вышеперечисленные предпосылки создают
необходимость поиска новых способов управления
фактами хозяйственной жизни, в этой связи важное
значение приобретает развитие управленческого
учета и контроля в лесной отрасли. При этом необходимо отметить, что управленческий учет затрат на
производство и исчисление себестоимости продукции
лесопитомников – это, прежде всего один из эффективных инструментов в процессе управления организацией и поэтому развитие управленческого учета и
контроля не может и не должно происходить «само по
себе» без развития всей системы управления организацией. Именно уровень развития системы управления
организацией определяет и предъявляет требования к
развитию управленческого учета и контроля, а не
наоборот.
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Лесной питомник предназначен для выращивания лесного посадочного материала, который используется в целях создания искусственных насаждений, для озеленения территорий городов и различных объектов, формирования полноценных лесопарковых массивов, рощ и аллей. В лесопитомниках выращивают посадочный материал различных
древесных пород и кустарников – древесные растения или их части: сеянцы, саженцы, черенковые саженцы, черенки, крупномеры и пр. Лесной посадочный материал может быть с закрытой корневой системой и с открытой корневой системой, привитой
и стандартный.
Основная цель производственного цикла лесопитомников – превратить ресурсы (семена, посадочный материал) в конечную выпускаемую продукцию.
Учет затрат на производство и исчисления себестоимости продукции лесопитомников занимает
центральное место для бухгалтеров, менеджеров и
других руководящих работников, так как правильный и своевременный учет затрат дает возможность
анализа причин отклонений с тем, чтобы своевременно принять меры по предотвращению ухудшения деятельности организации, либо наоборот расширение круга сбыта продукции, проведение мероприятий в сторону наметившегося уменьшения затрат на производство.
Себестоимость продукции лесопитомников –
выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. В условиях перехода к рыночной экономике себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Исчисление этого показателя необходимо для оценки выполнения плана по данному показателю и его динамики; определения рентабельности производства и
отдельных видов продукции; выявления резервов
снижения себестоимости продукции; определения
цен на продукцию; обоснования решений о производстве новых видов продукции и снятия с производства устаревших.
Лесной питомник это питомник где осуществляется выращивание посадочного материала.
Выращивание саженцев в лесном питомнике
осуществляется на производственных участках
учреждения, а в бухгалтерском учете организации
применяется счет 20 «Основное производство».
По дебету счета 20 «Основное производство»
отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выращиванием саженцев, выполнением
работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного
производства, и потери от брака. Прямые расходы,
связанные непосредственно с выращиванием сажен-

цев, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др.
По кредиту счета 20 «Основное производство»
отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со
счета 20 «Основное производство» в дебет счетов 43
«Готовая продукция», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 90 «Продажи» и др.
Учет затрат в отрасли выращивания саженцев
в питомнике лесничества ведется по следующей номенклатуре статей:
1) оплата труда с отчислениями на социальные
нужды;
2) семена и посадочный материал;
3) удобрения минеральные и органические;
4) средства защиты растений;
5) содержание основных средств, в том числе:
6) работы и услуги;
7) нефтепродукты;
8) организация производства и управления;
9) прочие затраты.
Учет затрат на производство в питомнике ведут
по номенклатуре статей, установленных для растениеводства. В отличие от других подотраслей растениеводства в питомниках лесничества с целью отражения всех количественных и качественных изменений, происходящих с растениями за весь период выращивания, ведут также количественный (оперативно-технический) учет на карточках, который
имеет непосредственную связь с бухгалтерским учетом затрат.
По первой статье учитывают все виды денежных и натуральных выдач, носящих характер заработной платы (оплаты труда), работникам различных категорий, чей труд затрачен непосредственно
на выращивание саженцев.
Затраты труда по этой статье отражают в учреждении в денежном измерении – суммы начисленной заработной платы и в трудовом количестве затраченных часов.
На статью «Семена и посадочный материал»
относят израсходованные под саженцы семена и посадочный материал. Затраты семян отражают в двух
измерителях в натуральном – количество (кг) и в денежном.
Стоимость израсходованных семян отражают в
данной статье в балансовой оценке; покупных – по
ценам приобретения плюс расходы за доставку, собственного производства, перешедших с прошлого
года – по фактической себестоимости, текущего
года – по плановой себестоимости с корректировкой
в конце года до фактической.
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В статье «Удобрения» включают учет внесенных под саженцы все виды удобрений (минеральные, органические). Органические удобрения учитываются и в натуральных измерителях (в тоннах),
и в денежных, по оценке на основании фактической
себестоимости производства.
Статья «Средства защиты растений» предназначена для отражения затрат на борьбу с сорняками, вредителями и болезнями саженцев, различных средств химической защиты растений. Затраты
препаратов отражают по количеству и по стоимости
приобретения.
По статье «Содержание основных средств» отражают затраты на техническое обслуживание и
эксплуатацию, амортизацию и ремонт (либо отчисления на ремонт) основных средств. Относят на эту
статью расходы на оплату труда персоналу, обслуживающему основные средства.
На данную статью относят затраты на ремонт
основных средств, использованных на выращивание
саженцев.
По статье «Работы и услуги» ведут учет выполненных в растениеводстве работ и услуг вспомогательными производствами своего предприятия, а
также сторонними организациями.
В статье «Организация производства и управления» учитывают суммы отраслевых и общебригадных расходов растениеводства, которые относятся сюда путем распределения со счета 25 «Общепроизводственные расходы» пропорционально
установленной базе. Сюда же перечисляют путем
распределения суммы общехозяйственных расходов
со счета 26 «Общехозяйственные расходы».

В статье «Прочие затраты» учитывают те затраты, которые не вошли в предыдущие статьи (износ спецодежды и спецобуви, страховые платежи по
страхованию посевов и т.п.).
Также для учета затрат в растениеводстве используется счет 23 «Вспомогательные производства». В частности на данном счете отражаются затраты на поливку саженцев, на ремонт техники,
также сюда включаются затраты по содержанию и
эксплуатации собственного легкового и грузового
автотранспорта, затраты по содержанию и эксплуатацию энергетических производств (хозяйств), вырабатывающих различного рода энергию для производственных нужд.
Также ведется учет расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования на собирательно-распределительном счете 25 «Учет общепроизводственных расходов», субсчет 1 «Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования».
Здесь отражают расходы с кредита материальных,
расчетных счетов, амортизации основных средств.
Учет общехозяйственных расходов ведут на собирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы». Сюда относится заработная
плата начальников производственных участков,
главного инженера.
В конце месяца произведенные косвенные расходы (затраты вспомогательного производства, общепроизводственные и общехозяйственные) списываются на затраты основного производства пропорционально заработной плате рабочих.
В табл. 1 представлены отдельные операции по
учету затрат на выращивание саженцев.
Таблица 1

Хозяйственных операций по учету затрат на выращивание саженцев
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Хозяйственных операций
Со склада выписаны семена для посадки
ели, дуба
Со склада выписан дизель для заправки
бензопилы
Со склада выписаны органические удобрения
На склад возвращены неиспользованные
семена
Со склада выписана спецодежда
Начислена заработная плата рабочим за посадку ели, дуба
Начислены страховые взносы с заработной
платы рабочих
Списана фактическая себестоимость выращивания ели, дуба
Списана калькуляционная разница методом
красное сторно
В конце месяца распределены и списаны затраты вспомогательного производства
Распределены и списаны общепроизводственные расходы
Распределены и списаны общехозяйственные расходы
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Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
20

10/7

20

10/3

20

10/2

10/7

20

20

10/9

20

70

20

69

43

20

43

20

20

23

20

25

20

26
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Документы
Требование накладная
Требование накладная
Требование накладная
Бухгалтерская справка
Требование накладная
Табель учета рабочего времени
Ведомость начисления страховых взносов
Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
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Синтетический учет ведется в журнале-ордере
№10 и Главной книге. Данные в журнал-ордер переносятся из производственного отчета. Журнал-ордер №10 построен по принципу шахматной ведомости: кредитуемые счета расположены по вертикали,
а дебетуемые, представляющие систему счетов
учета затрат на производство, по горизонтали.
Итоги сводки по цехам производственного учета и
вспомогательного производств записывают в первой его части. Также записывают данные общепроизводственных расходов и затрат по содержанию и
эксплуатации машин и оборудования. Затем подсчитывают итоги по горизонтали и вертикали. Данные
журнала-ордера № 10 служат основанием для расчета затрат на производство по экономическим элементам и расчета себестоимости саженцев. Итог затрат по корреспондирующим счетам из журнала-ордера № 10 переносят в его продолжение – журналордер № 10/1, где отражаются обороты по кредиту
тех же счетов, но в корреспонденции с дебетом производственных счетов. Итоги суммируют и получают общую сумму оборотов по кредиту счетов для
записи в Главную книгу.
Учету затрат на выращивание саженцев подлежат отдельные аналитические счета по годам закладки и наименованиям саженцев в разрезе элементов производственных затрат. Аналитические счета,
учитывающие затраты по полям сеянцев, сгруппированы в один счет – «Посевное отделение», а те, по
которым учитывают затраты по полям выращивания
саженцев, – в счет «Школа», затраты по производству черенков для прививки – в счет «Плантации и
маточники».
Учет затрат по каждой школе ведется в следующем порядке. Затраты отдельного года находят отражение на аналитических счетах, открываемых для
каждого года отдельно, в разделе статей затрат: первый год (поле сеянцев), второй год (поле окулянтов), третий год (поле однолеток), четвертый год
(поле двухлеток).
В первый год закладки растений открывают
«Карточку количественного учета» и ведут ее в течение всего периода их выращивания. В нее заносят
данные о наименовании отдельных пород, об их количестве, о занимаемой каждой породой площади,
данные о фактическом отпаде и отбраковке, подтвержденные осенней инвентаризацией. Количественные изменения растений оформляют актами,
которые служат основанием для бухгалтерских записей (проводок). До осенней инвентаризации растения, находящиеся в посевном отделении, учитывают по размеру занимаемой ими площади, а затем
после пикировки – по площади и по отдельным породам (в тыс. штук). Учет саженцев в штуках ведут
с момента их закладки.
На аналитические счета по годам закладки относят прямые затраты по уходу за саженцами. Об-

щие затраты для данной школы относят на общий
для этой школы счет, с которого их распределяют в
конце года на счета по годам закладки пропорционально площади питомника, отведенной под каждый год посадки. При частичной выкопке сеянцы и
саженцы, оставшиеся в поле, отражают как незавершенное производство.
В школе плодовых культур саженцы выращивают в течение четырех лет. Затраты, учтенные по
полю сеянцев, в конце года переносят на аналитический счет поля второго года выращивания и т.д. В
конечном итоге затраты, учтенные по четвертому
году выращивания, плюс затраты первых трех лет
выращивания составляют полную себестоимость
выращивания саженцев.
Если часть сеянцев и саженцев продают (реализуют) до полного срока их выращивания в питомнике, то их приходуют на субсчет 43-1 «Готовая
продукция растениеводства» с кредита субсчета 201 «Растениеводство» по плановой себестоимости.
На эту сумму уменьшают затраты по соответствующему полю в разрезе статей затрат.
Недоразвитые и непривитые саженцы оценивают по ценам возможной продажи. Эту сумму
направляют на уменьшение учтенных затрат. На количество погибших саженцев уменьшают валовой
выход продукции в количественном выражении. В
результате себестоимость саженцев, предназначенных для продажи, увеличивается.
Объектами бухгалтерского учета в питомнике
лесничества являются:
- поля размножения – школа сеянцев (посевное
отделение);
- поля формирования (начиная с первого поля и
дали соответственно по годам посадки).
В зависимости от потребности выпуска того
или иного вида продукции определяют количество
школ и возраст выпускаемой продукции, который
колеблется до 3 лет. За это время растения проходят
через несколько отделений (посевное) и школ (первая, вторая и т.д.). При этом перевод из посевного
отделения в школу и из одной школы в другую происходит в период не менее одного календарного
года. До полной готовности продукцию выращивают обычно несколько лет.
Продукцией посевных отделений являются выкопанные для посадки сеянцы (однолетние и двухлетние), как высаженные в хозяйстве, так и прикопанные или реализованные.
Затраты по выкапыванию сеянцев и саженцев
относят только на выкопанные сеянцы и саженцы, а
все остальные издержки распределяются между сеянцами (или саженцами), выкопанными и оставленными в поле на выращивание (по данным осеней инвентаризации питомника). Оставленные на выращивание сеянцы и саженцы составляют незавершенное
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производство питомников, переходящих на следующий год.
Объектами калькуляции являются сеянцы и саженцы. Для определения их себестоимости по отдельным группам сортов необходимо общую сумму
затрат по каждому участку распределить между выкопанной продукцией и оставшейся в грунте для
дальнейшего доращивания. Затраты распределяют
пропорционально количеству растений. С учетом
суммы затрат, приходящихся на выкопанную продукцию и оставшуюся в «прикопе», определяют себестоимость 1000 штук сеянцев и саженцев. Затраты, приходящиеся на сеянцы, окулянты, однолетние и двухлетние саженцы, находящиеся в
грунте, переходят на следующий год как незавершенное производство.
В табл. 2 произведен расчет затрат, относящихся к фактической себестоимости сеянцев и саженцев.
Таблица 2
Расчет затрат, относящихся к фактической
себестоимости сеянцев и саженцев
(цифровой материал условный)
Сводные данные аналиСводные данные количетического учета затрат,
ственного учета
руб.
Посевное отделение
Сальдо затрат на начало Выкопано за год сеянцев (в
года 280000,00
плановой оценке)
Затраты отчетного года 180 тыс. шт. по 3500 руб. за
700000,00
1 тыс. шт. = 630000 руб.
В т.ч. по выкапыванию са- Все выкопанные сеянцы
женцев 140000,00
высажены в питомнике
Итого 980000,00
На выращивание (незавершенное
производство
220000,00)
Сальдо затрат на начало Выкопано за год сеянцев (в
года 560000,00
плановой оценке)
Затраты отчетного года 250 тыс. шт. по 7000 руб. за
1540000,00
1 тыс. шт. = 1750000 руб.
В т.ч. по выкапыванию са- из них – реализовано 150
женцев 210000,00
тыс. шт., прикопано – 100
тыс. шт.

дебет субсчета 10-8 «семена и посадочный материал»
(2555 x 100).........25500 руб. (красным)
дебет субсчета 90-1 «Продажи продукции растениеводства (питомника)»
(2555 x 150)........ 383250 руб. (красным)

По окончании года выявляют себестоимость
сеянцев. Их фактическая себестоимость складывается следующим образом: (980000 - 140000) /(280 +
+ 220) = 840000 / 400 = 2100 руб. за 1 тыс. шт.
При этом оставшиеся на выращивании сеянцы
войдут в состав незавершенного производства =
46200 (220 x 2100), а выкопанные оценены в фактическом размере затрат – 518000 руб. (180 x 2100 +
+ 140000). Разницу между плановой оценкой выкопанных сеянцев (630000 руб.) и их фактической себестоимостью (518000 руб.) необходимо откорректировать (в данном случае методом «красного
сторно») следующей записью:
дебет счета 20-1, аналитический счет «Питомник»;
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кредит счета 20-1, аналитический счет «Питомник. Поле саженцев» на сумму 112000 (красным
сторно) (518000 - 630000).
После этих записей в регистры учета, на аналитическом счете «Поле сеянцев» останется сальдо –
462000 руб., равное фактической себестоимости
оставшихся на выращивании сеянцев, а сумма затрат, отраженная по дебету аналитического счета
«Поле саженцев-однолеток», уменьшится на 112000
руб. и составит 1988000 x (2100000 - 112000).
Очередной этап – составление калькуляции
фактической себестоимости саженцев по следующему алгоритму:
(1988000 - 210000) / (250 + 150) = 1788000 / 400 =
= 4445 руб. за 1 тыс. шт.
После расчета фактической себестоимости
оставшиеся на выращивании саженцы (в незавершенном производстве) должны быть оценены в
666750 (4445 x 150), а выкопанные – в сумме
1111250 руб. (4445 x 250). Сумма корректива плановой себестоимости саженцев до фактической составит 638750 (111125 - 175000), а на тысячу штук –
2555 руб. Корректировочная бухгалтерская запись
будет иметь следующее содержание:

кредит субсчета 20-1 «растениеводство, аналитического счета «Питомник. Поле Саженцев-однолеток»...... 638750 руб. (красным).
После данной проводки в регистры учета на
аналитическом счете «Поле саженцев-однолеток»
останется сальдо в сумме 666750 руб., равной фактической себестоимости саженцев, оставшихся на
выращивании.
Фактические затраты на содержание питомника за вычетом расходов по выкапыванию распределяются между выкопанными и оставшимися на
выращивании сеянцами и саженцами пропорционально их себестоимости по реализационным ценам, а затраты по выкапыванию относят на выкопанные сеянцы и саженцы.
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Котлячков О. В., Остаєв Г. Я., Марковіна
К. В. Особливості методики обчислення собівартості продукції лісорозсадників
У статті розглядаються особливості методики
обчислення собівартості продукції лісорозсадників,
об'єкти обліку витрат, ефективність використання і
споживання витрат. Досліджено й обґрунтовано методичні аспекти формування витрат на виробництво
продукції лісорозсадників. Калькулювання її собівартості має важливе теоретичне і практичне значення.
Ключові слова: облік витрат, витрати, обчислення собівартості, лісорозсадник.
Котлячков О. В., Остаев Г. Я., Марковина
Е. В. Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников
В статье рассматриваются особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, объекты учета затрат, эффективность использования и потребления затрат. Исследованы и
обоснованы методические аспекты формирования
затрат на производство продукции лесопитомников.
Калькулирование ее себестоимости имеет важное
теоретическое и практическое значение.
Ключевые слова: учет затрат, затраты, исчисление себестоимости, лесопитомник.
Kotlyachkov O., Ostayev H., Markovina K.
Features of the Technique of Calculation of Cost of
Products of Nursery Forests
In article is considered features of a technique of
calculation of cost of products of nursery forests, objects
of the accounting of expenses, efficiency of use and consumption of expenses. Researches and justifications of
methodical aspects of formation of costs of production
of nursery forests. The calculations of its prime cost important theoretical and practical value has.
Keywords: accounting of expenses, expense, prime
cost calculation, nursery forest.
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ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ И ЭТНОЭКОНОМИКА
Целенаправленное изучение различных наций
и народностей в рамках различных наук ведется уже
достаточно давно. Наряду с особенностями исторического развития разных народностей постепенно
выявляются общие законы и закономерности функционирования этносов, определяются экономические, социальные, демографические и экологические факторы их существования. Важную роль при
этом играет анализ взаимосвязи этнических и социально-экономических процессов, исследование
национальных особенностей экономического поведения. При изучении этой проблемы выделяют несколько принципиально различных точек зрения.
В соответствии с марксистским подходом и,
прежде всего, учением о базисе и надстройке, а,
также учитывая связь с законом соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил этнические процессы
определяются степенью развитости производственных отношений, которые в свою очередь зависят от
характера и уровня производительных сил. В учении М. Вебера просматривается прямо противоположный подход: один из важнейших элементов существования этноса – идеология (в работах М. Вебера речь идет прежде всего о протестантской
этике) – в значительной степени определяет уровень
развития экономики и производственных отношений. Как показывают различные исследования, истина, что называется, лежит посередине.
В частности, об этом свидетельствует анализ
так называемых традиционных восточных обществ,
где, как известно, психология проживающих в них
народностей отличается крайним консерватизмом, в
следствии чего новации ими воспринимаются с
большим трудом. Кстати, даже в ортодоксальном
марксизме можно выделить несколько особняком
стоявшую концепцию об азиатском способе производства, в которой несмотря на характерный для
этой формы марксизма экономический детерминизм по существу констатировалась определяющая
роль азиатских традиций и восточной психологии в
процессе влияния их на характер и уровень развития
производственных отношений. Таким образом, целесообразнее, на наш взгляд, искать не первопричину в цепочке "производительные силы – производственные отношения – этнос", а изучать взаимодействие и взаимовлияние различных составляющих этой цепочки.
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В частности, большое значение имеет исследование влияния национальной психологии на экономику и наоборот. Так, уже Дж. М. Кейнс отмечал,
что на поведение в сфере экономики заметное влияние оказывают особенности национальной психологии. В своем основном научном труде "Общая
теория занятости, процента и денег" он писал, что
англичане, например, делают инвестиции в основном ради ожидаемого дохода, тогда как американцы, инвестируя капитал, руководствуются в основном ожиданиями повышения его ценности (т. е.
американцы проявляют повышенную склонность к
спекуляции и менее тяготеют к прогнозам ожидаемого фактического дохода).
Многие исследователи выделяют также характерные для других этносов и серьезно влияющие на
состояние экономики черты национальной психологии, скажем, для русских такие, как общинность,
государственность и патернализм, которые в значительной мере определяют инерционную составляющую проводимых в последнее время у нас в стране
рыночных реформ [1]. В свою очередь немцы – покупатели печатного материала необычайно придирчивы к его качеству, поэтому типографии там используют самую высококачественную печатающую
технику. Одной из форм проявления в экономике
исторических и национально-психологических особенностей японцев, во многом обусловленных конфуцианским учением как идеологической основой
их жизненного уклада, как известно, являются пожизненный найм и ограничения увольнений рабочих, в связи с чем японские фирмы с большой осторожностью осуществляют прием новых кадров к
себе на работу и активно автоматизируют производство. Подобных примеров взаимовлияния традиций
и национальной психологии на эффективность
функционирования социально-экономической системы можно привести еще очень много.
Необходимость интеграции экономики и психологии привела к тому, что уже несколько десятилетий весьма продуктивно развивается такое научное направление как экономическая психология.
Однако при необходимости изучения взаимосвязи
функционирования этноса и общественного воспроизводства оставаться лишь в рамках экономической
психологии совершенно недостаточно, так как
национальная психология – лишь один из элементов
этносов, которые также еще отличаются друг от
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друга традициями, обычаями, идеологией, культурой и пр.
Учитывая, что этнос – понятие более широкое,
чем национальная психология, целесообразно, на
наш взгляд, наряду с экономической психологией
развивать и такое научное направление, как этноэкономика, в рамках которого найдут разрешение
проблемы определения взаимосвязи этнических и
экономических процессов и отношений, выявление
этнических особенностей экономического поведения, в том числе рыночной адаптации разных наций
и народностей. Иначе говоря, этноэкономика – это
наука о взаимосвязи и взаимовлиянии, которое оказывают традиции, обычаи, культура, психология,
идеология, религиозные воззрения различных этносов на характер и уровень развития производительных сил и производственных отношений. Как видим, в данном определении по сравнению с ортодоксальным марксизмом с самого начала отвергается
всеобщность и обязательность первичности экономических процессов по отношению к этническим.
Как уже отмечалось, можно привести огромное
число примеров, когда в роли первопричины выступают не экономические явления, а особенности этноса (учитывая возрастающую роль этнических
процессов на функционирование различных элементов, сторон и аспектов современного общества, не
удивительно, что в последнее время интенсивно
формируются и эффективно развиваются такие новые научные дисциплины, как этнополитика, этнопедагогика, этносоциология, этногеография, этнопсихология и ряд других «стыковых» наук [2, 3]).
Этноэкономику можно также определить как науку
о социально-экономических особенностях поведения разных этносов, что также не противоречит данному нами выше определению этой науки.
В специальной литературе встречаются и иные
подходы к определению сущности этноэкономики
как нового научного направления. Преимущественно эти подходы относятся к пониманию этноэкономики как науки о развитии национальных производств, особенно о возрождении и развитии
народных промыслов, некогда процветающих, но в
значительной мере во второй половине XX века по
различным причинам утерянных. Причем особенно
часто такой вариант понимания этноэкономики связывают с развитием сельской экономики или с дальнейшим развитием титульных наций и народностей,
проживающих в республиках, которых в России в
настоящее время насчитывается 22 (т.е. практически
четвертая часть всех субъектов РФ), а также в национальных округах (очевидно, что оба эти направления тесно связаны между собой).
Данные подходы к пониманию этноэкономики
безусловно имеют право на существование, однако
они, на наш взгляд, не противоречат предложенному нами подходу, имеющему более общий харак-

тер (т.е., иначе говоря, эти подходы, по существу,
являются частным случаем нашего определения
этой науки). Более того, проблема возрождения
народных промыслов у удмуртов – одной из титульных наций в РФ, компактно проживающих на территории Удмуртской Республики нами рассматривалось в связи с исследованием процесса импортозамещения и использования как одного из факторов
реализации в стране импортозамещающей модели
модернизации экономики [4]. В Удмуртии к возрождающимся народным промыслам относится льноводство, которое здесь интенсивно развивалось и в
царский период развития страны (конец XIX –
начало XX веков), и на первых этапах (20-е –
30-е годы XX века) существования советской власти. В эти периоды времени Удмуртия входила в
тройку регионов, являющихся крупнейшими в
стране производителями льна и изделий из него. Во
второй половине XX века объемы посевов льна в регионе существенно снизились. В настоящее время
лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основном в северной ее части и площади, занятые посевом
льна, в последнее время составляют около 15 тыс.
га. С 2007 года реализуется республиканская программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской
Республики», мероприятия которой направлены на
увеличение производства льняной продукции и повышение эффективности производства на предприятиях льняного комплекса республики. Значительную роль здесь могут сыграть районные общества
потребительской кооперации, которые в свое время
оказали существенное влияние в процессе культивирования льна.
Целесообразно также увеличить объемы производства и таких традиционных для удмуртов народных промыслов, как пчеловодство, лесные промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках России похожая ситуация – в них можно развивать другие виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У башкир,
например, традиционными народными промыслами
были коневодство и кумысоделание, которые в последнее время также интенсивно возрождаются.
В последние десятилетия в теории менеджмента интенсивно изучаются различные национальные, этнические модели менеджмента. Этот процесс
реализуется в условиях столь же интенсивно развивающегося нового научного направления, называемого «этноэкономика». В связи с этим, а также учитывая, что система управления является важнейшей
частью экономической системы в целом, процесс
исследования различных национальных моделей
менеджмента, на наш взгляд, по аналогии целесообразно назвать «этноменеджментом».
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Всплеск серьезного интереса к анализу этнонациональных моделей менеджмента впервые произошел в 80-х годах ХХ века, когда японская экономика
обогнала экономику СССР и стала второй промышленно развитой экономикой мира, уступая только
США. Успех послевоенного развития экономики
Японии настолько был разителен, что его окрестили
«японским чудом» – по темпам роста экономика
Японии существенно превосходила в тот период
американскую экономику. Об этом говорят следующие факты: если в 1950 г. ВВП Японии был более
чем в 30 раз меньше, чем ВВП США, то уже в 1985 г.
это отставание сократилось до 2 раз, что свидетельствует о гораздо более высоком уровне роста производительности труда японской экономики по сравнению с американской.
Стремительное развитие японской экономики в
послевоенный период вызвало огромный интерес к
модели японского менеджмента, в особенностях которой многие специалисты справедливо видели
главную причину японских успехов. В итоге в 80-х
годах прошлого века большое число специалистов –
менеджеров признало, что в то время японская модель менеджмента была, как минимум, не хуже, чем
американская модель. Этому в значительной мере
способствовали научные исследования американского ученого японского происхождения Р.Оучи,
посвященные особенностям японской модели менеджмента. Любая этно-национальная модель менеджмента формируется под влиянием культурных,
религиозных политических, социально-экономических, географических факторов.
В общем, под моделью менеджмента обычно
понимают совокупность идей и подходов, лежащих
в основе системы управления организацией. Одним
из самых важных факторов, повлиявшим на формирование японской модели, является религиозный
фактор, а именно влияние конфуцианства и буддизма на социальную психологию и культуру японцев. Здесь смело можно утверждать, что данный
фактор является одним из важнейших в процессе
формирования и более общей – азиатской модели
менеджмента (дело в том, что немало схожих черт и
признаков в системе управления ряда азиатских
стран – кроме Японии это и Южная Корея, и Тайвань, и даже в определенной степени Китай). Главной отличительной чертой японской (азиатской) модели менеджмента является коллективизм в отличии от индивидуализма, лежащего в основе американской модели системы управления [5].
Японская философия управления персоналом
основывается на принципах коллективизма, всеобщего согласия, вежливости, патернализма, а также
на традициях уважения к старшему. Основной причиной успехов Японии в послевоенный период видят в применяемой ею модели менеджмента, ориентированной на человеческий фактор, при которой

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

большое значение имеет этика бизнеса и когда во
внимание принимают интересы не отдельного работника, а, прежде всего, интересы группы людей,
интересы коллектива в целом. В связи с этим здесь
на первом плане стоят принципы признания и уважения к человеку со стороны окружающих; определения места и роли каждого работника в коллективе,
а также первостепенный учет социальных факторов,
когда вознаграждение за труд воспринимается
сквозь призму социальных потребностей.
Таким образом, в основу азиатского менеджмента заложено создание дружных и эффективно
работающих коллективов на основе использования
сочетания формальных факторов организации производства с неформальными. В итоге и в Японии, и
в Южной Корее фирмы обеспечивают не только доход своим работникам, но и дают им возможность
для саморазвития и самовыражения. Это проявляется, в частности, в функционировании «кружков
качества», в которые входят рабочие, менеджеры и
руководители компаний (в Японии «кружки качества» действуют с 60-х годов ХХ века, а результатом
их функционирования является внедрение на предприятиях страны многих технологических и организационно-управленческих инноваций), в обязательном награждении за успехи в труде, в сведении перерывов в работе к минимуму, а также в практике
поставок точно в срок, которая дает возможность избавиться от громоздких складских помещений и
позволяет достичь высокого уровня дисциплины
персонала фирмы и эффективных логистических изменений.
Одним из важнейших позитивных аспектов в
использовании азиатской модели является гибкий
подход к построению структуры управления, а
также использование неформальных процедур контроля, в том числе группового контроля. Это привело к тому, что еще в 80-е годы прошлого века на
фирме «Тойота» впервые в истории была использована матричная организационно-управленческая
структура. Этот факт стал отправной точкой широкого распространения в мире нового типа организационно-управленческих структур – органических
вместо механических, которые до этого времени являлись основными. Все чаще японский опыт управления перенимают передовые европейские компании. Так, немецкая компания «Порше», оказавшись
на грани разорения, обратилась за помощью к японским специалистам. В результате за 3 года в следствии использования нововведений в сфере складской логистики исчезло несколько подсобных помещений и территория завода сократилась на 30% –
все это позволило существенно снизить затраты и
выйти предприятию из кризиса.
Важнейшей основой азиатской модели менеджмента является патриархальное отношение к фирме
со стороны служащих как к некой большой семье, в
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которой руководители фирмы, как и родители в семье, заботятся о подчиненных (детях), а последние
отвечают взаимностью – все это в значительной
мере объясняется огромным влиянием, которое оказывают восточная философия и религия (особенно
конфуцианство и буддизм) на социальную психологию многих азиатских наций и народностей (японцев, корейцев, китайцев и т.д.) [6]. Следствием патриархальных отношений к фирме являются такие
признаки японской модели, как использование метода консенсуса на совещаниях руководителей при
принятии управленческих решений; наличие общей
столовой для руководителей и рабочих; утренняя зарядка для сотрудников фирмы; проведение рабочего
времени в форменной одежде; сравнительно медленное продвижение по службе, зависящее не
столько от индивидуальных результатов, сколько от
результатов эффективности работы всего коллектива, в котором данный сотрудник работает. Важнейшими признаками азиатской модели являются
также неформальные отношения руководителей с
подчиненными: продвижение по карьерной лестнице, основанное на старшинстве и стаже работы;
оплата труда в зависимости от стажа работы и показателей работы в группе; достижение гармонии в
группе и групповые достижения; долгосрочная занятость; предоставление пенсионного пособия всем
членам семьи рабочего после выхода его на пенсию;
практика пожизненного найма, применяемая в основном на крупных предприятиях (по оценкам, в
этой системе пожизненного найма занято от 30% до
40% всех работников страны, а с конца 80-х годов
прошлого века в Японии также широко применяется
система повторного найма, где в основном заняты
люди пенсионного возраста).
Таким образом, в связи со спецификой ряда
азиатских стран, в значительной мере обусловленной своеобразным мировоззрением, пронизанным
влиянием конфуцианской и буддисткой религиозноэтических концепций, в них использование западной модели системы управления хозяйственными
организациями было невозможно, из-за чего и возникла необходимость формирования своей специфической модели менеджмента. К характерным чертам азиатского стиля управления можно отнести
следующее: доверие партнеров друг к другу; понимание совместного вклада в развитие компании;
медленная ротация кадров; широкое использование
системы долгосрочных планов развития компании;
стремление к повышению уровня образования персонала на основе постоянного обучения и повышения квалификации; наличие межфирменных отношений, строящихся на доверии и взаимоотношении
руководителей компаний [7].
Особенности азиатской модели менеджмента
проявляются, например, в способе проведения деловых переговоров, когда в отличии от американского

стиля менеджмента, японские бизнесмены в целях
достигнуть взаимопонимания и доверия сначала обсуждают различные вопросы, лишь постепенно приближаясь к самой сути, т.е. к решению деловых проблем. Такой подход во многом роднит способ ведения деловых переговоров японскими бизнесменами
и их коллегами из арабских стран. Однако в арабских государствах на этот процесс серьезное влияние оказывает позиция ислама о второстепенном отношении к женщине как к существу неполноценному по сравнению с мужчиной (в соответствии с
догматами исламской религии) [8]. В этой связи в
этих странах, как правило, весьма неохотно имеют
дело с бизнес-леди, особенно если последние не замужем (известны случаи, когда европейским или
американским компаниям приходилось отзывать
своих высококвалифицированных специалистов
женского пола, работающих в исламских государствах).
Кроме японской, азиатской, исламской моделей менеджмента широко известны английская,
немецкая и особенно американская модели – последняя наряду с японской также считается эталоном системы управления экономическими структурами. К важнейшим особенностям американского
менеджмента относятся: индивидуальная ответственность и индивидуальный процесс принятия решений; индивидуальный контроль со стороны руководства; продвижение и оплата труда, основанные
на индивидуальных результатах. Кроме этого, к
признакам американской модели менеджмента
также относятся быстрая и преимущественно формализованная оценка результатов труда и ускоренное продвижение по службе, использование четких
процедур контроля и формализм в системе отношений между руководителем и подчиненными.
Таким образом, американская философия
управления персоналом построена на традициях
конкуренции и поощрения индивидуализма работников. Она, прежде всего, ориентирована на получении прибыли компании, от величины которой также
зависит и личный доход работника. Для американской концепции управления экономическими системами характерны: индивидуализм, четкая постановка целей и задач, а также выбор критериев
оценки, высокая оплата труда персонала, поощрение потребительских ценностей [9].
Сравнение приведенных признаков и особенностей японской и американской моделей управления
свидетельствует о практически противоположных
качественных характеристиках этих моделей. Особенно это справедливо в отношении таких свойств,
как коллективизм, характерный для модели первого
типа и индивидуализм, свойственный модели второго типа (однако, на самом деле, при более глубоком рассмотрении более правильным будет утверждение о том, что в случае японской модели речь
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идет об учете не только исключительно результатов
деятельности коллектива в целом, но и об оценке индивидуальных показателей отдельных сотрудников,
однако лишь сквозь призму учета результатов деятельности коллектива, в котором они работают, т.е.
иначе говоря, в этой модели учитываются также и
индивидуальные показатели, но при условии успешной работы коллектива в целом, причем показатели
эффективной работы коллектива обязательно имеют
приоритетное значение).
Так, групповая деятельность стала основной
формой работы уже упоминавшихся выше кружков
качества на промышленных предприятиях в Японии. Если в 1965 г. было зарегистрировано 3700
групп, занимающихся проблемами управления качеством, то в начале ХХI века было уже около двух
миллионов кружков качества. При этом следует отметить, что реализация принципов работы кружков
соответствует общественным и культурным традициям японцев. Обычно выделяют следующие принципы: принцип добровольности (начинать кружковую работу следует с теми, кто в этом заинтересован), самосовершенствования (члены кружка должны проявлять желание учиться), взаимного развития
(члены кружка должны расширять свой кругозор и
сотрудничать с членами других кружков) и принцип
всеобщего участия (цель кружка качества – полноценное участие всех рабочих в управлении качеством) [10].
В США и Европе – другие традиции. Здесь решение вопросов управления качеством, несмотря на
желание использовать японский опыт остается прерогативой ученых и конструкторов. Сходство же
японской и американской моделей менеджмента заключается в том, что в обоих случаях основное внимание уделяется активизации человеческого фактора, постоянным инновациям, диверсификации товаров и услуг, разукрупнению крупных предприятий и развитию малого и среднего бизнеса, умеренной децентрализации производства, разработке и
реализации долговременных стратегических планов.
Как важно видеть, обе модели решают схожие
задачи, однако многие специалисты считают, что
именно японская модель в современных условиях
наиболее конкурентоспособна. Однако по-прежнему широко используется и американская модель
менеджмента. В реальной практике это проявляется
в том, что в этом случае бизнесмены действуют прямолинейно. Они нередко прибегают к приказу в процессе согласования решений на переговорах, причем в этом случае в отличии от японцев, как правило, не делают долгих отступлений, а сразу переходят к самой сути вопроса. При ведении переговоров, главной целью которых является достижение
договоренности, одним из самых важных условий
является соблюдение всех законов и нормативно-
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правовых актов, а не выгода и согласие между партнерами. Поэтому в состав американской делегации
на переговорах обязательно входит уполномоченный представитель, имеющий право на принятие решений, а также юрист. Важным отличием американской модели менеджмента от японской является
также ее нацеленность на краткосрочную занятость,
поэтому в этом случае у сотрудников, как правило,
отсутствует преданность фирме и работе (напомним, у японцев, особенно в условиях пожизненного
найма, ситуация прямо противоположная). В результате у американцев нормой является не только
переход из одной фирмы в другую в среднем раз в
8-10 лет, но и существенное изменение вида деятельности и бизнеса вплоть до переезда в другой
регион страны и выбора другой профессии.
Кроме американской модели существенный интерес представляет изучение особенностей английской и немецкой моделей менеджмента. Все эти модели имеют немало общих, сходных признаков, что
позволяет вести речь о наличии более общей западной модели управления. В целом для этой системы
менеджмента характерны следующие признаки:
единоначалие руководителя в принятии решений,
разграничение деловых и личных отношений, отсутствие у сотрудников преданности работе. Особенными характеристиками немецкого менеджмента
являются: высокая дисциплина, более длительный
процесс внедрения новшеств и модернизации производства, а также дальновидность управленческой
политики в целом. Эти особенности находят проявление в реальной хозяйственной практике следующим образом.
В Германии банковское финансирование хозяйственных процессов предпочтительнее акционерного, причем банки имеют право голосования на
собраниях акционеров. Руководство компаниями
осуществляется двумя структурами: правлением и
наблюдательным советом, численность которого
устанавливается законом и может быть изменена акционерами. Функции этих двух структур разделены,
причем никто не может совмещать должности обеих
структур. Членами правления могут быть только сотрудники фирмы, тогда как членами наблюдательного совета могут быть и сотрудники иных хозяйственных структур. К преимуществам еще одной
модели менеджмента западного типа – английской
относятся следующие: тщательное проведение
НИОКР и разработка новых наукоемких технологий, эффективное внедрение новых процессов и их
дальнейшая модернизация, гибкость в использовании технологических процессов, а также стремление к постоянному сокращению издержек производства.
В России в настоящее время общепризнанной
национальной модели управления пока нет. Это связано с рядом причин, в том числе с относительно не-
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большим сроком развития рыночных отношений в
России; с весьма высоким уровнем криминогенности, особенно в доходных сферах хозяйственной деятельности; с наличием «откатной» формы функционирования предприятий (работают «на откатах»).
Кроме этого, общеизвестно, что Россия является самой большой по площади страной мира, в которой
живет более 100 наций и народов на территории более 80 субъектов РФ – в них нередко наблюдаются
различия в системе законодательства региональных
органов власти.
На характер управления в отечественной экономике серьезное влияние оказывают также такие
факторы, как недостаточная защищенность собственности со стороны законов и нередкое их несоблюдение, патриархальное и иждивенческое отношение к государству (ожидание постоянной поддержки и помощи от государства как различными
слоями бизнеса, так и населением). Значительное
влияние на процесс формирования российской системы менеджмента, особенно на первых этапах перехода к рыночным отношениям (в «лихие» 90-е
годы прошлого века), оказали также такие особенности функционирования отечественной экономики
в тот период, как высокий уровень налогообложения (высокие налоги на деятельность физических и
юридических лиц), недостаточный уровень компетентности руководителей бывших советских руководящих структур (представителей парии КПСС и
комсомола) – нередко это были люди без экономического образования, использующие в своей работе
старые диктаторские методы, основанные на принуждении и особенно невысокой эффективности руководства со стороны так называемых «новых русских», нередко с пренебрежением относящихся к
подчиненным, главной целью которых было быстрое получение прибыли методами, законность использования которых порою была под большим вопросом. И хотя в последнее время доля руководителей нового поколения, имеющих высокий уровень
знаний и образования и применяющих современные
методы управления в российской экономике постоянно увеличивается, негативные последствия неэффективного управления «новыми русскими» (применяемый ими способ управления позволял получать значительные прибыли в краткосрочном периоде, однако долгосрочное существование данной
модели менеджмента всегда было под большим вопросом) сказываются до сих пор. Этот фактор
наряду с нестабильностью и изменчивостью организационно-управленческой среды способствует формированию в российской экономике ориентации на
преимущественное получение краткосрочной выгоды, а не на организацию эффективной долгосрочной работы [11].
В результате действия всей совокупности перечисленных выше факторов, современная система

менеджмента в России является своего рода симбиозом европейского и азиатского стилей управления.
В целом современная российская концепция управления весьма многообразна – она зависит от отраслевых и региональных особенностей, размеров организации, формы собственности. Например, крупные
организации акционерного типа, созданные на основе государственных предприятий, сохраняют, как
правило, прежние традиции, характеризуются четкой дисциплиной, коллективизмом и хозяйственностью, предусматривают повышение уровня жизни
работников и сохранение социальных благ и гарантий для них в условиях рыночной инфраструктуры.
Таким образом, в целом можно констатировать, что
в последнее время идет поиск формирования эффективной российской модели менеджмента, соответствующей специфике и особенностям отечественной экономики. Вместе с тем, до завершения этого
процесса еще достаточно далеко и пока еще российская система управления воспроизводственными отношениями носит эклектический характер, представляя из себя симбиоз, сочетание разных устоявшихся моделей управления со сравнительно устойчивыми характеристиками и признаками.
Уже упоминавшиеся выше особенности национальной психологии русских – общинность, патернализм и государственность также во многом обязаны своим появлением историческим факторам и
специфике природно-географических условий обитания данного этноса. Так, очевидно, что огромные
размеры территории России и экстремальные условия хозяйствования (напомним, что около 70% территории страны относится к зоне Севера) в значительной мере обусловили необходимость повышенного участия государственных органов власти в
жизнедеятельности российского общества, так как
необходимо было содержать огромную армию, милицию, развивать производственную и социальную
инфраструктуру – а все это даже в странах с развитой рыночной экономикой, как известно, является
"епархией" государственного сектора. Северные,
экстремальные условия хозяйствования оказывают
особенно при рыночных отношениях серьезное
сдерживающее влияние на развитие экономики, что
проявляется в повышенных затратах на добычу и
производство единицы продукции (например, затраты на добычу тонны нефти в северных регионах
страны в среднем в 3-4 раза выше, чем в относительно "комфортных" по природно-климатическим
условиям районах), в более высоком минимальном
прожиточном уровне и уровне потребительской
корзины и т.п. Однако на Севере сосредоточены
огромные запасы природных ресурсов, поэтому этот
регион жизненно важен для развития экономики
страны. Северная специфика России также во-многом определяет необходимость осуществления
здесь повышенного государственного регулирова-
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ния воспроизводственных процессов (кстати, в странах с развитой рыночной экономикой – например, в
Канаде, в отношении производственно-хозяйственной деятельности, ведущейся в регионах зоны Севера, со стороны государственных властных структур осуществляется разнообразная протекционистская политика [12]). Вышеперечисленные, а также
ряд других условий и факторов (среди которых –
внешняя военная угроза, одно из лидирующих положений страны в мировой политике и пр.) и обусловили значение государственности в национальноисторическом развитии русского этноса. Другая
национальная черта русских – общинность также
связана с особенностями исторического развития
страны и, прежде всего, с многовековым существованием крестьянских общин (вспомним, с каким
ожесточением со стороны общинных крестьян пробивала себе дорогу столыпинская реформа в царской России, нечто подобное можно было наблюдать со стороны колхозников в отношении новоявленных фермеров и в первые годы рыночной реформы в нашей стране), а также с длительным существованием социалистических производственных
отношений. В период социализма у советских граждан целенаправленно формировалась коллективистская психология, во многом обусловленная существованием общенародной собственности, проявляющейся в двух формах – государственной и колхозно-кооперативной.
Именно общинность и патернализм (надежда
на то, что государство разрешит все проблемы) являются, на наш взгляд, важнейшими инерционными
социально-психологическими факторами, сдерживающими в России развитие рыночных реформ. Они
же вкупе с необходимостью усиленного по сравнению со многими другими странами государственного регулирования воспроизводственных процессов в значительной степени определяют и специфику формирования российской модели развитой
рыночной экономики. Кстати, другие известные
национальные модели рынка – шведская, японская,
канадская, американская и пр. также во многом обусловлены особенностями исторического и культурно-психологического развития соответствующего этноса. Например, японская, южнокорейская и
китайская модели рыночной экономики определенно связаны с историческим прошлым этих стран
Азии, особенно с такими чертами азиатского способа производства, как: восточным деспотизмом
(беспредельной властью императора, хана, их
наместников и сатрапов); практическим отсутствием частной собственности на землю, на систему
водоснабжения и на инфраструктуру, которые находились в собственности государства; соединением
власти с собственностью, вследствие чего правитель
становился верховным собственником, а экономика
превращалась в атрибут политического господства –
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все это безмерно усиливало центральную политическую власть; с наличием многочисленной и коррумпированной касты чиновников, грабивших народ; с
предпринимателями, которые в силу обстоятельств
предпочитали сферу обращения – торговлю, ростовщичество, обслуживание властителей.
В процессе реформирования своей экономики и
формирования развитых рыночных отношений правительственные структуры Японии, Южной Кореи
и Китая не пошли по пути всеобщей либерализации
хозяйственной деятельности, как это сделало правительство Е. Гайдара в России, взявшее на вооружение монетарную модель, а учли специфику азиатского способа производства. Это выразилось в том,
что в этих странах на начальном этапе процесса рыночного реформирования государственные органы
усиленно контролировали течение социально-экономических преобразований, более того, в них в отличии от России по-прежнему осуществляется планирование воспроизводственных процессов на макроуровне и с этим во многом связывают высокие
темпы роста экономики в этих странах. Поскольку
исследователи в качестве исторических центров
азиатской организации общества обычно наряду с
Китаем, Египтом, Междуречьем, Японией и Средней Азией называют также и Россию (Московское
царство времен Ивана IV, также как и последующих
правителей явно тяготело к восточным деспотиям),
у нас в ходе рыночного реформирования также не
стоит уповать только лишь на классические монетаристские методы. Учитывая, что подобное общественное устройство обнаруживает устойчивость и
удивительную жизнестойкость, а обычаи азиатского
общества проступают через пласты реформ и революций, без усиленного государственного вмешательства в осуществление переходных процессов
привить в российском обществе в широких масштабах свойственный развитым рыночным отношениям
индивидуализм вряд ли удастся. Иначе говоря, поскольку Россия – евроазиатская страна, монетарные
принципы, которые достаточно успешно были воплощены в жизнь в ряде стран Восточной и Центральной Европы у нас подобным образом вряд ли
могут быть эффективно реализованы (поэтому важнейшим практическим значением этноэкономики
является изучение национальных особенностей социально-экономического поведения в условиях
рынка, т. е. иначе говоря, изучение особенностей
приспособления разных этносов к рыночным отношениям). Следует учитывать также и то, что в России этнические русские составляют 83% населения
страны (правда еще 25 миллионов русских проживают за ее пределами), остальные нации и народности, проживающие на ее территории, рыночные реформы переживают по-своему, поэтому нужно учитывать территориальную специфику. Так, например, у удмуртов по сравнению с русскими в усло-
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виях сильного экономического кризиса и высокого
уровня безработицы в 90-е годы прошлого века гораздо сильнее проявлялась привязанность к сельской местности, что выражалось в существенном сокращении традиционного оттока населения в города
из сельской местности и даже в преобладании у удмуртов тех, кто в то время переехал на постоянное
местожительство в сельскую местность. Причем основную часть рабочего времени они проводили на
работах в личных подсобных хозяйствах, а не в коллективных. У русских, проживающих в Удмуртии,
ситуация была прямо противоположная, т. е. иначе
говоря, процесс рыночной адаптации у разных
наций протекал неоднозначно (учитывая актуальность проблемы выявления особенностей социально-экономического поведения разных наций и
народностей страны в условиях различных общественных систем необходимо в ряде научных дисциплин – этноэкономике, национальной экономике
развивать региональные разделы).
Таким образом, не только характер и уровень
развития производительных сил и производственных отношений оказывают влияние на процесс формирования этноса, но и особенности последнего существенно влияют на динамику социально-экономических отношений. Например, в Швеции существует традиция сотрудничества среди прямых конкурентов в различных отраслях промышленности
(особенно в сталелитейной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной). Так, шведские компании,
занятые производством бумаги, сотрудничали в течение некоторого периода в установлении экспортных цен. Такое поведение объясняется особенностями социального строя и системы профессиональной подготовки (образно выражаясь, шведов учат
сотрудничать, а не конкурировать). Это приводит к
позитивным результатам в производственных отношениях по вертикали и во взаимоотношениях со
смежными отраслями, однако существенно сдерживает развитие внутренней конкуренции, так необходимой для некоторых важных типов нововведений.
В результате Швеция не преуспевает в отраслях, где
требуются быстрое реагирование и частая смена
продукции.
В определенном смысле похожая социальнопсихологическая ситуация наблюдается и в Германии. Клиенты во многих отраслях, в которых преуспевает Германия, являются консервативными и
настороженно относятся к новым продуктам. Поэтому немецкие фирмы редко преуспевают в отраслях с коротким жизненным циклом товара (менее 35 лет) или потребностью в агрессивном маркетинге.
Другой областью постоянной слабости послевоенной Германии является образование новых деловых
предприятий. Здесь банкротство получает очень
громкую и негативную общественную реакцию, в
результате боязнь риска крайне велика и люди не

желают все ставить на новое предприятие. Здесь
плохо развит и рынок рисковых капиталов. Активное нежелание идти на риск характерно и для большинства швейцарцев в связи с высоким уровнем
благосостояния. В результате Швейцария испытывает недостаток необходимых для создания новых
предприятий условий в связи с отсутствием рискового капитала.
Итальянцы, напротив, по складу характера любят рисковать, многие отличаются индивидуализмом и стремлением к независимости. Значительная
часть итальянцев полна решимости создать свою
собственную компанию. И хотя здесь по этой причине уровень банкротств весьма велик, итальянцы в
отличии от немцев не делают из этого трагедии
(вполне допустимым считается, если за свою жизнь
владелец дважды становился банкротом). В результате в Италии очень развит малый бизнес, причем
чтобы сохранить свое место на рынке, итальянские
фирмы должны постоянно иметь новые модели продукции. Поэтому в Италии имеется огромное количество модификаций продукции. Например, в торговле мебелью здесь существует обилие великолепных магазинов, многие из которых специализируются исключительно на одном виде мебели: для ванных комнат, кухонь, офисов.
Другой отличительной чертой итальянской
экономики является наличие между многими фирмами сильных семейных и клановых связей. Сделки
с поставщиками и покупателями здесь в большей
степени основываются на личных взаимоотношениях и характеризуются их долговременностью. Каналы сбыта за рубеж у многих итальянских фирм
также зависят от личных связей, в связи с чем
направления экспорта могут существенно изменяться со сменой приоритетов предпринимателей.
Таким образом, многие итальянцы не любят работать в системе иерархического подчинения, а отдают предпочтение собственным либо связанным
дружественно-родственными отношениями компаниям.
Итак, мировой опыт свидетельствует, что каждая страна преуспевает в основном в тех отраслях,
которые в наибольшей степени отвечают ее исторически сложившимся условиям и национальному характеру. В Италии это модная одежда и мебель, в
США – финансы и шоу-бизнес, в Швейцарии – банковское дело и фармацевтика (в Швейцарии использование трав в медицинских целях имеет давнюю
традицию и хорошо гармонирует со швейцарской
заботой о здоровье, поэтому в этом сегменте рынка
швейцарские покупатели представляют собой хороший испытательный полигон в отношении рыночной привлекательности товара, а швейцарская компания по производству конфет с добавками лекарственных трав "Рикола" вышла на международный
уровень и представляет собой хороший пример вы-
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бора такого сегмента, который использует национальные преимущества). Развитие этих базовых для
данных стран отраслей и видов производств в соответствии с принципом мультипликатора служит
стимулом для развития и многих других отраслей, в
связи с чем народное хозяйство начинает с определенного момента функционировать как единый комплекс и экономика в целом быстро и динамично развивается (таким образом, учет национально-психологических и исторических особенностей развития
стран с развитой рыночной экономикой увязывается
с известной теорией экономического ядра).
В этой связи заметим, что в последнее время
все больший интерес представляет исследование
проблем национальной экономики (в вузах даже появились учебные курсы с таким названием), когда
выявление особенностей общественного воспроизводства в той или иной стране неизбежно увязывается со спецификой географических, исторических,
религиозных, культурных, психологических факторов и условий проживания соответствующего этноса (возвращаясь к анализу опыта швейцарцев в
этой связи следует отметить, что поскольку Швейцария соединяет в себе несколько культур, фирмы
этой страны получают уникальную возможность в
области удовлетворения потребностей в продукции
и поэтому неудивительно, что французская часть
Швейцарии, также как и сами французы, тяготеет к
потребительским товарам, тогда как немецкая часть
является местом изготовления многих видов оборудования точного машиностроения и размещения
компаний химического направления – производств,
являющихся приоритетом национального развития
у немцев). Причем, поскольку классические рыночные теории в среднем имеют дело с так называемым
экономическим человеком (что в целом годится для
немцев, англичан и большинства других европейских этносов), тогда как в России очень много неэкономических людей, у нас в процессе социальноэкономического реформирования часто не срабатывают традиционные либеральные методы. Следует
учитывать также и то, что в России живут около ста
наций и народностей, поведение которых может еще
сильнее отличаться от рыночных стереотипов, чем
даже у русских.
Еще известный историк В. О. Ключевский в
своих работах отмечал, что короткое русское лето,
изменчивость погоды, трудности борьбы с суровой
действительностью порождают неуверенность в
себе. В среднем россиянин замкнут и осторожен,
ему трудно с достоинством выдержать успех, в
числе свойств нашего народа можно назвать также
выносливость, терпение и смирение. В характере
русского человека просматривается преобладание
эмоционального начала над рациональным, несомненный и многообразный художественный талант
[13]. Возможно, из-за этого россиянина порой посе-
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щает отрешенность от всего мирского, а также увлечение религиозной мистикой и ожидание "чуда".
Еще одной примечательной особенностью русских
явилось сохранение азиатских корней в культуре,
которая становилась все более европейской. Однако
европейское влияние в основном носило общегуманитарный характер, что, скорее всего, было обусловлено общностью христианских религий. В области же политических и экономических структур
азиатское наследие сохранялось. В значительной
мере из-за этого производство в России топталось на
низком техническом уровне, экономический рост в
основном носил экстенсивный характер и стимулировался принуждением, жестокостью властей, а
уровень жизни основной массы населения был
весьма низок. Из-за последствий азиатского способа
производства Россия позже вступила на путь индустриального развития. Подобным образом можно
охарактеризовать особенности других этносов и
определить степень их влияния на воспроизводственные процессы.
Как видим, приведенные особенности русского
этноса не связаны только лишь с национальной психологией. Поэтому наряду с экономической психологией целесообразно появление этноэкономики –
нового научного направления, в рамках которого
выявляются общие законы взаимовлияния социально-экономических и этнических процессов, а
также определяются национальные особенности социально-экономического поведения (в том числе и
рыночной адаптации) и взаимосвязи каждого этноса
с эффективностью общественного воспроизводства
той страны, где этот этнос обитает (заметим, что
термин "этноэкономика" может быть и не самый
удачный, однако вопрос о названии научного
направления носит больше филологический характер). Понятно, что этноэкономика связана тесным
образом с рядом других научных дисциплин, таких
как, этнография, история, экономическая психология, национальная экономика. Тем не менее, этноэкономика имеет собственный предмет исследования, отличный от предмета исследования иных
научных дисциплин, в том числе и тесно связанных
с ней. Поэтому этноэкономика имеет право существования в виде отдельного научного направления,
развитие которого может оказать серьезное влияние
на многие теории (например, теорию стоимости,
маржинализм и пр.). Вполне возможно, что имеет
смысл подобным образом определить и область исследования и таких научных дисциплин, как этносоциология, этноэкология, этнотехнология и пр. В качестве важнейшего и крайне актуального раздела этноэкономики при этом следует выделить тот, в рамках которого исследуются проблемы взаимосвязи
этнических процессов и процессов реформирования
экономики, процессов рыночной адаптации разных
этносов (причем это актуально не только для Рос-
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сии, но и многих других постсоциалистических государств), что должно повысить эффективность
трансформационных рыночных преобразований и
помочь выбрать оптимальную стратегию социально-экономического развития страны и ее различных регионов. Последнее особенно важно, так как
из 84 субъектов Федерации в России 22 – это республики с многонациональным населением, причем
экономическое поведение разных этносов может
сильно отличаться от рыночных стандартов, поэтому крайне важно в этноэкономике развивать региональные разделы.
Серьезное влияние этноэкономика наверняка
окажет и на различные экономические теории, особенно на такие, как маржиналистские концепции, в
частности, на теорию предельной полезности. Возникновение теории предельной полезности в значительной мере было обусловлено синтезом экономических и психологических концепций. В основных
постулатах этой теории предполагается некое
усредненное рыночное поведение человеческого
индивидуума, однако в реальности поведение людей может существенно отличаться от усредненного. Отклонения в человеческом поведении зависят от многих факторов, в том числе от особенностей культуры, уровня образования, индивидуальных психологических особенностей и т. п. Но
наряду с индивидуальными поведенческими отличиями можно выделить и особенности поведения
целых этносов, отличающие их от некоего среднего.
Чтобы охарактеризовать это абстрактное среднее поведение, как правило, используют не менее
абстрактное понятие "экономический человек", под
которое с определенной натяжкой может быть отнесено экономическое поведение ряда классических
рыночных (т. е. с вековыми рыночными традициями) наций – немцев, англичан и пр. Однако к этой
группе может быть отнесена лишь небольшая часть
проживающих на Земле этносов, в частности, усредненное поведение в так называемых традиционных
восточных обществах очень сильно отличается от
классически рыночного. Даже у русских многие исследователи отмечают наличие значительного числа
неэкономических людей, что оказывает существенное влияние на характер и динамику осуществляемой у нас в стране рыночной реформы (отмечают,
что психологию русских отличают общинность, патернализм и государственность).
Поскольку на усредненное экономическое поведение существенное влияние оказывают особенности идеологии, культуры, религии, психологии
различных этносов имеет смысл, на наш взгляд, осуществить исследование по вопросу истинности основных положений маржиналистской концепции
сквозь призму учета специфики этнического поведения в сфере экономики. Причем при проведении

такого рода исследований помимо этнических особенностей следует учитывать также и другие условия и факторы. В частности, поведение как отдельного индивидуума, так и целого этноса зависит от
конкретных социально-экономических условий, таких, как фаза кризиса или подъема экономики, половозрастной структуры общества (и, прежде всего,
определения удельного веса лиц пенсионного возраста и молодых), выявления доли больных, в том
числе с психическими отклонениями и т. п. Поэтому
учет не только этно-психологических, но и социально-экономических факторов и условий может
оказать серьезное влияние на истинность некоторых
выводов и результатов маржиналистской теории.
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Павлов К. В. Етноменеджмент і етноекономіка
Останнім часом інтенсивно розвивається етноекономіка – наука про особливості економічної поведінки різних етносів. Враховуючи, що менеджмент є найважливішою частиною системи громад-
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ського відтворення, дуже актуальним видається формування і розвиток етноменеджменту як ключового напряму етноекономіки. Етноменеджмент як
перспективний науковий напрям присвячений дослідженню різних національних і етнорегіональних
моделей менеджменту і систем управління відтворювальними процесами. Вивчення етнічних моделей менеджменту здійснюється на основі використання методів загальної теорії систем і факторного
аналізу. Таким чином, в статті здійснюється аналіз
різних національних і етнорегіональних моделей
менеджменту, у тому числі російської моделі менеджменту, виявляються позитивні і негативні
аспекти цих моделей і систем управління, а також
визначаються можливості використання деяких елементів різних національних моделей менеджменту в
російських умовах господарювання.
Ключові слова: етноменеджмент, етноекономіка, національні моделі менеджменту, етнічні
особливості систем управління.
Павлов К. В. Этноменеджмент и этноэкономика
В последнее время интенсивно развивается этноэкономика – наука об особенностях экономического поведения разных этносов. Учитывая, что менеджмент является важнейшей частью системы общественного воспроизводства, весьма актуальным
представляется формирование и развитие этноменеджмента как ключевого направления этноэкономики. Этноменеджмент как перспективное научное
направление посвящен исследованию различных
национальных и этнорегиональных моделей менеджмента и систем управления воспроизводственными процессами. Изучение этнических моделей
менеджмента осуществляется на основе использования методов общей теории систем и факторного ана-

лиза. Таким образом, в статье осуществляется анализ различных национальных и этнорегиональных
моделей менеджмента, в том числе российской модели менеджмента, выявляются позитивные и негативные аспекты этих моделей и систем управления,
а также определяются возможности использования
некоторых элементов различных национальных моделей менеджмента в российских условиях хозяйствования.
Ключевые слова: этноменеджмент, этноэкономика, национальные модели менеджмента, этнические особенности систем управления.
Pavlov K. Etнnomanagement and Etнnoeconomy
Recently intensively ethnoeсonomy - the science
of the economic behavior of the features of different ethnic groups. Given that management is an essential part
of the system of social reproduction, it seems highly relevant formation and development as a key direction ethnomanagement ethnoeсonomy. Ethnomanagement as a
promising scientific field devoted to the study of various
national and ethno-regional patterns of management and
control systems of the reproduction process. The study
of ethnic patterns of management is based on the use of
methods of general systems theory, and factor analysis.
Thus, the article is carried out the analysis of various
national and ethno-regional management models, including the Russian model of management, identify positive and negative aspects of these models and management systems, and identifies the possibility of using
some of the elements of different national models of
management in Russian economic conditions.
Keywords: ethnomanagement, ethnoeсonomy, national model of management, ethnic characteristics of
control systems.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Актуальність дослідження. Успішний розвиток країни тісно пов’язаний із співпрацею з країнами світу, що передбачає необхідність поступової
модернізації, яка повинна ґрунтуватися на впровадженні у виробництво досягнень науково-технічного прогресу з метою виготовлення продукції інноваційного характеру та конкурентоспроможної на
зовнішньому і внутрішньому ринках. При цьому
державну політику необхідно спрямувати на зміну
структури економіки шляхом пріоритетного розвитку високотехнологічних виробництв, як основи
переведення її на інноваційний шлях розвитку.
Для завоювання та збереження конкурентних
позицій на світовому ринку важливим є забезпечення випуску продукції сфери високих технологій,
що вимагає безперервного інноваційного розвитку
та оновлення виробництва з метою адаптації промисловості до сучасних ринкових умов.
У США, Великій Британії, Німеччині, Франції,
Польщі інноваційні регіональні формації вже мають
стійкі позиції в макроекономічній моделі управління розвитком країни. В Україні формації такого
роду на сьогодні ще не розвинуті, таким чином виникає актуальне завдання – створення регіональних
інноваційних систем (РІС), що будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності, формуванню
зв'язків між сферами освіти, науки та виробництва,
переходу на новий технологічний уклад.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Провідними вченими було зроблено значний внесок
у дослідження питань, пов’язаних з проблемами
створення та функціонування національних та регіональних інноваційних систем. Загальні проблеми
розкрили у своїх працях такі вітчизняні вчені, як
О.І. Амоша [1], В.М. Геєць [2], М.І. Волков [3], М.П.
Денисенко [4], А.А. Динкін [6], М.А. Козоріз [7],
Л. Яремко [7], В.І. Ляшенко [8] Великі авторські колективи працюють над проблематикою модернізації
економіки та створення регіональних інноваційних
систем [9]. Ці науковці зробили значний внесок у
створення та розвиток інноваційних систем, але РІС
так й не було створено в Україні, що обумовлює актуальність даного дослідження.
Метою статі є аналіз інституційних умов здійснення інноваційної політики в індустріальних парках та надання рекомендацій щодо вдосконалення

національного законодавства з метою покращання
інвестиційного клімату.
Результати дослідження. До країн і територій,
визнаних світовими лідерами інноваційної діяльності, за винятком 27 країн ЄС, належать: Aргентина,
Австралія, Бразилія, Канада, Китай, ГонКонг, Індія,
Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея,
Мексика, Росія, Сингапур, ПАР та США. Країною,
яка найбільше витрачає на інформаційні та телекомунікативні технології, є Сингапур (біля 0,08%
ВВП) [10].
За оцінкою експертів ЄС, загальна картина України є доволі змішана і дещо суперечлива: з одного
боку, добре навчена робоча сила, значна кількість
випускників науково-технічних вищих навчальних
закладів, задовільні інноваційні витрати, незважаючи на брак державної підтримки, а з іншого – вражаючі низькі рівні продажу товарів на ринку, що не
сприяє високотехнологічному експорту.
В сучасному стані економіки України особливо
необхідно вдосконалити інституційний механізм
формування та реалізації інноваційної політики, що
може стати передумовою та основою модернізації
економіки. Це можна досягти шляхом формування
гнучкої системи стимулів та державної підтримки
інноваційної діяльності в індустріальних парках.
Для цього необхідно створити спеціальну економічну зону у вигляді «мультіфункціонального
парку», в межах якого можна здійснювати різні види
діяльності, які можуть чергуватися залежно від потреб економіки та стану й потреб регіону, території.
Для цього необхідно переглянути Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 5460-VI від 16.10.2012 р. та Закон
України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р.
№ 5205-VI, визначити в них державну фінансову
підтримку та доповнити пріоритетні напрями інноваційної діяльності або можливим варіантом є формування окремого переліку пріоритетів інноваційної діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України або Міністерством економічного
розвитку і торгівлі. Слід зазначити, що в Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності
у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» припинена державна
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фінансова підтримка та надаються тільки податкові
та митні преференції. Митні та податкові преференції, які існують для інвесторів надані у табл. 1.
Таблиця 1
Митні та податкові преференції в Україні
Найменування законодавчого та нормативПДВ
Мито
ного акту
Закон України «Про
інвестиційну діяльНе існує
Не існує
ність» від 18.09.1991 р.
№ 1560-XII
Постанова КМУ від
Не існує
Не існує
01.03.2010 р. №243
Закон України «Про
стимулювання
інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях Надаються Надаються
економіки з метою
створення нових робочих місць»
Закон України «Про інНе існує
Надається
дустріальні парки»
Цей спектр пільг не достатній для активізації
інноваційної діяльності, достатньо проблемним залишається питання щодо повернення кредиту по
ПДВ.
Одним із шляхів вдосконалення інноваційної
діяльності є припинення дії цього закону та формування нового законодавчого акту, який би активізував інноваційне зростання в необхідних країні точках. Таким законодавчим актом може бути новий Закон України «Про державну підтримку інноваційної
діяльності». Слід зазначити, що визначені в існуючих законодавчих актах пріоритетні напрями сповільнюють дію інвесторів щодо заповнення індустріальних парків. Так, наприклад, в межах індустріального парку інвестор планує розмістити підприємства, які не входять в перелік пріоритетних галузей,
що зазначені в законі, внаслідок чого виникає питання щодо можливості застосування пільг.
Для вдосконалення національного законодавства доцільно використовувати досвід Польщі, де
для всіх парків (техно-індустріальних парків) створені єдині умови, які переглядаються Радою міністрів. Дія парків у Польщі здійснюється на підставі дозволу Міністра економіки, та для управляючого
парку існує таке коло пільг:
1. Управляючий звільняється від податку на
придбання або права збуту на нерухомість, що перебуває на території індустріального парку.
2. Міністр економічного розвитку своїм розпорядженням, може звільнити управляюче товариство
від податку на прибуток від юридичних осіб, в ви-
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тратній частині протягом фінансового року або в наступному році з метою розвитку зони, в тому числі
на придбання управляючим нерухомості або інших
речей, які будуть використовуватись для ведення
підприємницької діяльності на території зони також
на модернізацію і розширення економічної і технічної інфраструктури на території зони[17].
Дані пільги можна визначити як дієві та запозичити з досвіду Польщі, яка вважається країною, яка
провела ефективні реформи, що призвело до росту
ВВП, який складає 20,5 тис. дол. на рік. Слід зазначити що, у сухопутних сусідів України вищі показники розвитку економіки, приміром в Білорусії ВВП
на душу населення більш, ніж в двічі вищий –
15 633,70$, Росії – 17708.74$, Угорщині – 19637,59$,
Польщі – 20591,75$. Протягом останніх 23 років, на
відміну від України, вони здійснили значний стрибок в розвитку. Про це свідчить динаміка ВВП (за
ПКС) на душу населення 1991-2012 роки, за даними
Світового Банку (The World Bank Group) (рис. 1).
ВВП на душу населення у Грузії та Молдові значно
нижче за показники по Україні. Система реформ
Польщі має значні результати, реформи є прогресивними, інституційне середовище вдало сформованим для розвитку підприємництва. Система реформ
Польщі є й придатною для України, відповідно
ефективною є система формування регіональних
інноваційних систем.
В Польщі інноваційна діяльність в вільних економічних зонах регулюється Законом «Про спеціальні економічні зони від 20 жовтня 1994 р., який є
ефективним інституційним інструментом для створення та функціонування СЕЗів. Спеціальні економічні зони в Польщі займають площу 11,845 га [17].
Розвинутими в Польщі землями вважаються
землі, на яких працюють підприємці, які отримали
дозвіл на ведення підприємницької діяльності на території зони, землі, на яких працюють підприємці
без дозволу (тому що раніше втратили дозвіл або з
огляду на сферу діяльності не змогли його отримати), а також землі з інфраструктурою. Загальна
площа розвинутих територій спеціальних економічних зон складає більше ніж 68%. Найбільший розвиток досягнуто в зонах: мєлєцкєй (79,18%) і тарнобжескєй (78,61%), найбільше вільних земель знаходиться в зонах: камєнногурскєй і слупскєй, в яких
ступінь розвитку відповідно 50 і 56%. (табл. 2).
Найбільше інвестицій прийшло в Катовіцку
зону – 25% та Валбжиску – 17%. На ці дві зони припадає понад 40% загального вкладеного капіталу.
На території зони працевлаштування мають понад
197 000 осіб, з яких 77% це нові робочі місця, створені на основі дозволу на роботу в спеціальній економічній зоні. При цьому державна допомога, яка
надається підприємствам у спеціальних економічних зонах на кінець 2007 року склала 4179 млрд злотих.
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Рис. 1. ВВП на душа населення в країнах світу [22]

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблиця 2
Розвиток території в Польщі станом на 19 грудня 2008 р., [17]
Зона
Територія
Розвинуті
Нерозвинуті
Ступінь розвитку
зони (га)
землі (га)
землі (га)
земель %
Камєнноґурска
338,70
171,45
167,25
50,62
Катовіцка
1544,18
1027,61
516,57
66,55
Костжиньско-Слубіцка
1186,38
761,46
424,92
64,18
Краковска
416,67
299,03
117,64
71,76
Лєґніцка
457,49
314,94
142,55
68,84
Лудзка
908,20
658,21
249,99
72,47
Мєлєцка
925,67
732,96
216,57
79,18
Поморска
1161,87
822,42
339,45
70,78
Слупска
401,09
224,79
176,30
56,04
Стараховіцка
580,76
364,19
216,57
62,71
Сувальска
342,77
232,99
109,78
67,97
Тарнобжеска
1336,44
1050,64
285,8
78,61
Валбжиска
1544,68
1083,17
461,51
70,12
Варміньско-Мазурска
700,21
519,15
181,06
74,14
Разом
11 845,11
8263,01
3605,96
68,14

На землях, долучених до зон у Польщі, які є
власністю або перебувають у довічному користуванні: управляючого зоною, Фонду державного
майна, органу місцевого самоврядування або є муніципальною власністю видаються дозволи на ведення діяльності на території зони, які можуть бути
об’єктами залучення інвестицій, котрі реалізують
принаймні один з наступних критеріїв:

а) інноваційності;
б) пріоритетних секторів;
в) розвитку кластерів, промислових і технологічних парків;
г) ступеня індустріалізації;
д) рівня безробіття.
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В законодавстві Польщі про індустріальні парки (спеціальні економічні зони) пріоритети інноваційного розвитку визначені наступним чином: «Індустріальний парк створюється: для прискорення
економічного розвитку частини території країни, зокрема, шляхом: 1) розвитку деяких видів підприємницької діяльності; 2) розробки нових технічних і
технологічних рішень, а також їх використання в
економіці країни; 3) розвитку експорту; 4) підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів та наданих послуг; 5) розвитку існуючих промислових активів та економічної інфраструктури; 6)
створення нових робочих місць; 7) розвитку невикористаних природних ресурсів згідно з принципами
екологічної рівноваги. В національному законодавстві даний досвід можна використати та зазначити у
Статті 4 «Основні засади створення та функціонування індустріальних парків» Закона України «Про
індустріальні парки».
Інструментами підтримки індустріальних парків Польщі вважаються інвестиції: a) інноваційні;
б) реалізовані в пріоритетних секторах; в) які підтримують розвиток кластерів, промислових і технологічних парків; г) які збільшують ступінь індустріалізації менш розвинених промислових регіонів;
д) які створюють певну кількість нових робочих
місць або залежно від рівня безробіття в окрузі – мінімальний інвестиційний рівень витрат, що береться
до уваги.
Інноваційний характер інвестицій підтверджується висновками щонайменше одного Інституту
Національної академії наук України чи іншого дослідного інституту держави-члена Європейського
Союзу, суттєво пов’язаної з даним сектором. Пріоритетними вважаються інвестиції, які реалізуються
в спеціальних економічних зонах в наступних секторах: автомобільному, аерокосмічному, електронному, машинобудівному. Це доцільно включити до
статті 4 «Основні засади створення та функціонування індустріальних парків» Закона України «Про
індустріальні парки» та сформувати новий п.5.
Тобто першочерговість надається не видам діяльності, а видам інвестицій та для них формується
вже система державної підтримки, це є аргументом
для змін засад Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 5460-VI
від 16.10.2012 р., відповідно зміни пріоритетів видів
на більш прогресивний критерій, аналіз інвестиційної привабливості для необхідних Україні інновацій.
Необхідно також вдосконалити систему та критерії контролю за реєстрацією проектів та сформувати критерії для включення пілотних проектів до
Переліку пілотних проектів, які реалізуються, тобто
формують інфраструктуру за державні кошти. Так,
статтю 16 «Рішення про включення індустріального
парку до Переліку пілотних індустріальних парків»

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

доповнити критерієм вимог – інноваційний характер
інвестицій, які передбачаються у даному парку.
Також доцільно розширити можливості формування парків та визначити площу земельної ділянки
або сукупну площу суміжних земельних ділянок в
межах 5 гектарів та не більше 800 гектарів (Стаття
8. Вимоги до земельної ділянки у межах індустріального парку).
У Постанові КМУ «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива на 2010-2015 рр.» від 01.03.2010 р.
№243, в межах якої припинено державну підтримку
її доцільно відтворити або створити окремий законопроект щодо державної фінансової підтримки.
В Законі України «Про індустріальні парки»
від 21.06.2012 р. № 5018-VI також припинена державна підтримка, надаються тільки митні преференції, доцільно відтворити або створити нову систему
за досвідом Польщі. В Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих
місць» від 06.09.2012 р. № 5205-VI також надаються
тільки податкові та митні преференції. Тобто доцільно сформувати дієву систему стимулів (досвід
Польщі), закріпити це законодавчою нормою та внести коригування в Податковий та Митний кодекси
(табл. 3).
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Таблиця 3
Законодавчі зміни, які необхідно зробити для
активізації інноваційної діяльності
Нормативно-правові
акти
Створити новий Законопроект «Про державну
фінансову підтримку» та
внести зміни в існуючий
Закон України «Про індустріальні парки» від
21.06.2012 р. № 5018-VI
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від
18.09.1991 р. № 1560-XII

Державна фінансова
підтримка
Пільги на ПДВ;
Пільги на податок на прибуток один рік;
Звільнення від податку на
нерухомість;
Митні преференції при
ввезенні обладнання
Відтворити
фінансову
підтримку та узгодити з
новими законодавчими
актами
Постанова КМУ «Про за- Відтворити
фінансову
твердження Державної ці- підтримку та узгодити з
льової економічної проновими законодавчими
грами енергоефективності актами
і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 рр.» від
01.03.2010 р. №243
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З метою підвищення інвестиційної привабливості індустріальних парків та розвитку інноваційної
діяльності необхідно ввести наступні новації: спростити регуляторні процедури, які пов’язані із передачею землі в оренду та суборенду; встановити прозорі критерії для отримання державної підтримки;
ввести додаткові стимули або відтворити дію існуючих; врегулювати повноваження МЕРТ та КМУ
щодо регулювання індустріальних парків; забезпечити права резидентів ІП на безперешкодний доступ
до інформації щодо наявних потужностей (електро,
тепло, вода тощо) у ресурсних монополістів; запровадити обов'язкову систему публічного оприлюднення інформації про індустріальні парки та ін.
Реалізація даних зміни дозволить перезавантажити, спростити та зробити більш прозорою існуючу модель державного регулювання діяльності індустріальних парків. Це сприятиме залученню інвестицій в реальний сектор економіки, створенню нових виробництв і виробничих кластерів та десятків
тисяч високопродуктивних робочих місць (табл. 4).
Висновок. Українська інноваційна система перебуває на стадії реорганізації з метою модернізації
економіки. Одним із перших етапів державних змін
повинні бути зроблені наступні кроки: формування
системи ефективної ї державної фінансової підтримки, спрощення регуляторних процедур, які
пов’язані із передачею землі в оренду та суборенду;
встановлення прозорих критеріїв для отримання
державної підтримки; введення додаткових стимулів або відтворення дії існуючих; забезпечення
права резидентів індустріальних парків на безперешкодний доступ до інформації щодо наявних потужностей (електро, тепло, вода тощо) у ресурсних
монополістів. Для модернізації економіки доцільно
використати досвід країн, які реалізували вдалу
систему реформ, таких як Польща, Чехія, Угорщина,
Туреччина. Інституційне середовище України щодо
формування інноваційної політики потребує законодавчих змін щодо впровадження стимулів, створення системи державного моніторингу, формування обмежень щодо зловживань державною фінансовою підтримкою, алгоритмів формування регіональних інноваційних систем, їх розвитку.
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Таблиця 4
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Пропозиції та правки в законопроект
2
Ст. 4. П.3 викласти : Індустріальний парк створюється:
для пришвидшення економічного розвитку частини території країни, зокрема, шляхом: 1) розвитку деяких видів підприємницької діяльності; 2) розробки нових технічних і технологічних рішень, а також їх використання в економіці
країни; 3) розвитку експорту; 4) підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів та наданих послуг; 5) розвитку існуючих промислових активів та економічної інфраструктури; 6) створення нових робочих місць; 7) розвитку
невикористаних природних ресурсів згідно з принципами екологічної рівноваги
Новий П. 5.
Інструментами підтримки індустріальних парків вважаються інвестиції:
a) інноваційні; b) реалізовані в пріоритетних секторах; c) які підтримують розвиток кластерів, промислових і технологічних парків; d) які збільшують ступінь індустріалізації менш розвинених промислово регіонів; e) які створюють певну
кількість нових робочих місць або залежно від рівня безробіття в окрузі – мінімальний інвестиційний рівень витрат, що
беруться до уваги.
Інноваційний характер інвестицій підтверджується висновками щонайменше одного Інституту Національної академії
наук України чи іншого дослідного інституту держави-члена Європейського Союзу, суттєво пов’язаної з даним сектором. Пріоритетними вважаються інвестиції, які реалізуються в спеціальних економічних зонах в наступних секторах:
автомобільному, аерокосмічному, електронному; машинобудівному, біотехнологічному, малотоннажної хімії; в науково-дослідницькій діяльності; сучасних послуг і виробництва устаткування для виготовлення пального і енергії з
відновлювальних джерел. Вважається, що головною метою залучення нових територій до індустріальних парків є підтримка нових інвестицій, які реалізовують політику рівномірного розвитку, тобто соціально-економічний розвиток, в
якому відбувається інтеграція дій підвищення конкурентоспроможності української економіки зі створенням нових робочих місць
Сформувати статтю 9 наступним чином. Умови використання земельної ділянки в межах індустріального парку
1. Використання земельних ділянок у межах індустріального парку на землях державної чи комунальної власності
здійснюється з додержанням таких умов:
1) строк використання земельної ділянки у межах індустріального парку повинен бути не менше 50 років з дня прийняття рішення про створення індустріального парку
Стаття 8. Вимоги до земельної ділянки у межах індустріального парку
Внести зміни в п. 3
3) площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 5 гектарів та
не більше 800 гектарів
Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
П. 11. Керуюча компанія індустріального парку звільняється від сплати орендної плати за користування земельною
ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк, строком на 15 років з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором та керуючою компанією
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Новий п.6
Підставою для надання державної допомоги, відповідно до закону, є дозвіл на ведення підприємницької діяльності на
території індустріального парку, яка дає право отримати державну допомогу, далі «дозвіл». Дозвіл визначає предмет
підприємницької діяльності та умови зокрема для: 1) працевлаштування підприємцем для ведення підприємницької
діяльності на території зони на певний період часу певної кількості працівників; 2) реалізації підприємцем інвестицій
на території зони вартістю, яка перевищує певну суму; 3) дату завершення інвестицій; 4) максимального обсягу інвестиційних витрат, які можна кваліфікувати і дворічних витрат на заробітну плату. Дозвіл може бути наданий, якщо
ведена діяльність на території зони сприятиме досягненню цілей, визначених в плані розвитку зони та має соціальноекономічний ефект. Міністр економічного розвитку видає, скасовує і змінює дозвіл. Міністр економіки консультується
з управляючим зоною перед видачею, скасуванням або зміною дозволу. Підприємці, які отримують дозвіл, визначаються шляхом проведення тендеру або ухвалення шляхом переговорів на основі публічного запрошення. Міністр економічного розвитку розпорядженням регулює спосіб проведення, правила та умови тендеру або переговорів, а також
оцінювання планів підприємницької діяльності, які повинні провести підприємці на території зони, окремо для кожної
з зон, з урахуванням, зокрема ступеня, в якому розмір, призначення та економічний характер інвестиційних планів
підприємця на території зони та умови їх реалізації сприятимуть досягненню цілей створення зони, зазначених в плані
розвитку зони. Міністр економічного розвитку контролює підприємницьку діяльність юридичних осіб, які отримали
дозвіл, в ступені та на умовах, зазначених у положенні про ліцензування підприємницької діяльності. Закон не порушує
визначених положеннями повноважень компетентних державних органів контролю підприємницької діяльності.
Новий п. 7
1. Управляючий звільняється від податку від придбання або збуту права на нерухомість, що перебуває на території
індустріального парку.
2. Міністр економічного розвитку своїм розпорядженням, може звільнити прибуток управляючого товариства з податку
від юридичних осіб, в витратній частині протягом фінансового року або в наступному році з метою розвитку зони, в
тому числі на придбання управляючим нерухомості або інших речей, які будуть використовуватись для ведення підприємницької діяльності на території зони також на модернізацію і розширення економічної й технічної інфраструктури на території зони

Стаття 34. Державна підтримка
облаштування індустріальних парків

Закінчення табл. 4
2
Новий п. 6. Правила зони визначають спосіб управління зоною.
Правила зони встановлює управляючий. Для введення і зміни правил зони необхідна згода міністра економіки.
3. Управляючий вручає правила зони підприємцям, які ведуть підприємницьку діяльність на території зони при підписанні договорів, а також оприлюднює правила для громадськості.
Правила функціонування індустріальних парків встановлює управляючий. Для введення і зміни правил зони необхідна
згода міністра економіки
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Осадча Н. В. Проблемні аспекти створення
регіональних інноваційних систем та залучення
інвестицій в економіку України
В статті проаналізовано правові проблеми формування регіональних інноваційних систем, створення та функціонування індустріальних парків в
Україні. Визначено правові засади та проблеми заповнення індустріальних парків, залучення інвесторів. Досліджено інституційну основу створення інвестиційного клімату в Україні, досвід інших країн
з питань індустріальних парків. Визначено проблемні моменти створення індустріальних парків в Україні. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення
національного законодавства щодо інвестування з
врахуванням досвіду європейських країн, а саме запропоновано створення нових законодавчих актів,
які дозволять сформувати пільгові умови для роботи індустріальних парків.
Ключові слова: інвестиція, індустріальний
парк, пільги, конкурентоздатність.
Осадчая Н. В. Проблемные аспекты создания региональных инновационных систем и привлечения инвестиций в экономику Украины

В статье проанализированы правовые проблемы создания региональных инновационных систем, создания и функционирования индустриальных
парков в Украине. Определены проблемы заполнения индустриальных парков и привлечения инвесторов. Исследована институциональная основа формирования инвестиционного климата в Украине,
проанализирован опыт других стран по формированию индустриальных парков. Определены проблемные моменты создания индустриальных парков в
Украине. Разработаны рекомендации по совершенствованию национального инвестиционного законодательства с учетом европейского опыта, а именно
предложено создание нових законодательных актов,
которые позволят сформировать льготные условия
работы индустриальных парков.
Ключевые слова: инвестиция, индустриальный
парк, льготы, конкурентоспособность.
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analyzed the experience of other countries in the development of industrial parks. Identified problematic moments of creation of industrial parks in Ukraine. Developed recommendations to improve the national investment legislation taking into account foreign experience
the European experience, namely the proposed creation
of new legislative acts, which will create favorable conditions for the operation of industrial parks.
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ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
Постановка проблеми. Сьогодні виняткового
значення набуває реалізація соціального чинника
економіки в умовах кризи і військових дій, коли погіршення ситуації не тільки не дозволяє підвищувати добробут населення, але й призводить до певного зниження життєвих стандартів [4]. Підписана
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1] підтвердила європейський вибір
нашої держави. Сьогодні Україна активно працює
над імплементацією окремих соціально спрямованих актів законодавства ЄС [2]. При цьому, з боку
ЄС є також наміри щодо співробітництва з Україною по соціальним питанням, зокрема Європейським економічним і соціальним комітетом, президент
якого визначив своїм пріоритетним завданням розширення саме соціального діалогу у відносинах з
Україною, що є «якісно новим і перспективним напрямом взаємодії» [3]. Європейський економічний і
соціальний комітет є консультативним органом ЄС,
ціллю роботи якого є підготовка рекомендацій Європейському парламенту, Раді ЄС та Європейській
комісії для розвитку соціального діалогу як в країнах ЄС так і з іншими країнами.
Аналіз останніх досліджень. В економічно
розвинених країнах соціальні видатки розглядаються не як непродуктивні витрати, а як інвестиції у
нинішню та майбутню соціально-економічну стабільність. Фінансова складова соціальної політики,
яка включає фінансове забезпечення соціальних виплат сьогодні розглядаються у міжнародній практиці як обов’язкова умова повноцінного існування i
розвитку суспільно-економічної системи. Актуальність цих проблем підтверджують такі науковці та
фахівці з економіки як Ч. Кіндлбергер (Charles
P. Kindleberger) [5], Р. Mанделл (R. Mundell) [6],
K. Рейнхарт (C. M. Reinhart) [7], С. Фішер
(S. Fischer) [8], М. Фрідмен (M. Friedman) [9], О. Василик [10], В. Геєць [11], Е. Лібанова [12], Ю. Пасічник [13], Ю. Пахомов [14].
Виклад основного змісту дослідження. Європейська інтеграція України вимагає дій нашої держави у напрямі її відповідності нормам і стандартам
Європейського союзу (ЄС). Соціальні стандарти ЄС
в основному відображено в Європейській соціальній
хартії [15], яка визначає чіткий набір інструментів,
механізмів і, головне, кінцеву мету державної соціальної політики. Соціальні стандарти, які представлено в основі Хартії, дозволяють попереджувати соціальні проблеми за допомогою аналізу статистич-

них і нормативних документів. Послідовна ратифікація всіх її положень дозволить повною мірою використовувати узагальнений досвід європейських
держав, а також закріпить на законодавчому рівні
завдання досягнення соціального розвитку – основи
соціальної стабільності і стійкого економічного зростання. Україна в 1999 р. підписала (Member States
Signatures Ukraine – 07/05/1999) [16] і у 2006 р. ратифікувала (Ratifications Ukraine – 21/12/2006) [17] положення Європейської соціальної хартії. у 2008 р.
було проведено Парламентські слухання про хід виконання в Україні Європейської Соціальної хартії
(переглянутої). Але, за оцінками фахівців, умов Європейської Соціальної хартії (переглянутої) Україна, яка приєдналася до неї, дотримується лише на
25% [18], хоча ратифікація її – є виконанням європейських зобов'язань України, та підтвердженням
прихильності принципам і нормам європейського
права в соціальній сфері. Положення хартії мають
цінність як джерело європейського права, оскільки
орієнтуються на стандарти Ради Європи та враховують рівень соціально-економічного розвитку європейських країн. Європейська інтеграція України потребує прискореного розвитку економіки та значного підвищення рівня життя населення. Лише за таких умов можна очікувати досягнення необхідних
соціальних стандартів.
Соціальні стандарти України, зокрема, розмір
прожиткового мінімуму, на основі якого визначались стандарти у сфері доходів населення, у 2015 р.
не змінився і був на рівні, нижчому від його реального значення. За даними Держкомстату України,
фактичний розмір прожиткового мінімуму з першого січня 2015 р. залишається на рівні минулого
року і становить 1176 грн. Лише з 1 грудня він збільшиться на 13% – до 1330 грн. [19]. За даними Міністерства фінансів України [20] мінімальну заробітну плату у 2016 р. пропонується встановити у розмірах з 1 січня – 1378 грн, з 1 грудня – 1543 грн.
При цьому зазначається, що прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2016 р. розрахований з урахуванням прогнозної інфляції на 2016 р. (12%), визначеної урядовою постановою від 5 серпня 2015 р.
"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку
України на 2017-2019 роки" і становитиме в середньому на одну особу з 1 січня 2016 року 1330 грн, з
1 грудня – 1490 грн.
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На сьогодні порушується ряд статей Закону України «Про прожитковий мінімум» [21]. Зокрема
ст. 2 закону встановлює, що «прожитковий мінімум
застосовується для оцінки рівня життя, що є основою для соціальної політики держави, встановлення
розміру мінімальної зарплати і пенсії, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, стипендій та
інших соціальних виплат». За даними Міністерства
соціальної політики України, відповідно до ст. 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», повідомлено, що фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах червня 2015 р. в Україні складає
2466 грн. А мінімальна зарплата та пенсія є майже
удвічі меншими – 1218 і 949 грн відповідно. Таким
чином, офіційна величина прожиткового мінімуму в
середньому на одну особу, встановлена ст. 7 Закону
України «Про Державний бюджет України на
2015 р.», занижена порівняно з фактичним розміром
прожиткового мінімуму. Такий стан незабезпечення
соціальних гарантій громадян України спричинює
до протестних дій населення та активізації громадянських правозахисників по розслідуванню та попередженню порушень прав людини в Україні [22],
з вимогами провести перегляд складових прожиткового мінімуму та встановити його на достатньому
рівні у відповідності із законом [23, 24].
Проблема щодо обґрунтованого перерахування
прожиткового мінімуму відповідно до українських
реалій і цін, який в Україні не переглядався з 2000 р.,
є вкрай актуальною. Певна річ, з огляду на складну
теперішню ситуацію, важко забезпечувати виплати,
навіть цих мінімальних зарплат і пенсій [25], хоча у
грудні 2015 р. планувалося збільшення прожиткового мінімуму на 13%. Планом діяльності Міністерства соціальної політики на 2015 р. визначено розроблення та затвердження державних стандартів соціальних послуг, у тому числі кризового та екстренного втручання [26]. Але у Міністерстві соціальної
політики України зазначили, що для того, щоб «провести індексацію і підвищити прожитковий мінімум
хоч би на декілька десятків гривень, необхідні мільярди. Борги по виграних судах пільговикам за минулі періоди погашені не будуть. Розраховуємо на
детінізацію ринку праці, зокрема за рахунок зниження єдиного соціального внеску» [27]. Але Президент України П. Порошенко відзначив важливість
підвищення соціальних стандартів і вважає «за необхідне провести індексацію заробітної плати та
пенсій до кінця 2015 р., не допустити падіння рівня
життя людей» [28].
Мінімальна зарплата в Україні з першого січня
2015 р. становила 1218 грн, а з першого грудня –
1378 грн [19]. І хоча з 2009 р. мінімальна заробітна
плата в Україні стала більше від прожиткового мінімуму (до 2008 р. вона була 80-85% від ПМ, що становило приблизно 70-80 євро, замість 180 євро на
той час), вона все одно не виконує свої соціальні
функції, і є меншою (52,5 євро) [29] від самої низької мінімальної заробітної плати в ЄС, яку зафіксовано у 2015 р. на рівні 184 євро [30] в Болгарії.
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За даними статистичної служби ЄС опубліковано звіт про найвищу та нижчу мінімальну зарплату в ЄС на 2015 р. [30]. Згідно з даними, найвища
в ЄС мінімальна зарплата зафіксована у Люксембурзі – 1923 євро, а найнижча в Болгарії – 184 євро.
Виходячи з цих даних, розрив є більш ніж у десять
разів. Мінімальна зарплата затверджена в 22 країнах
Євросоюзу, Естонія – 390 євро. Мінімальна зарплата
перевищила 1000 євро в місяць в Великобританії –
1379 євро, Франції – 1458, Ірландії – 1462, Німеччині – 1473, Бельгії і Нідерландах – по 1502, в Люксембурзі – 1923 євро. Державна мінімальна зарплата
в США на 2015 р. складала 1035 євро. Мінімальна
зарплата менше 500 євро в місяць була: в Болгарії
– 184 євро, Румунія – 218, Литві – 300, Чехії – 332,
Латвії – 360, Словаччині – 380, Естонії – 390, Хорватії – 396, в Польщі – 410 євро. Як відомо, 7 з 27 країн
Євросоюзу взагалі не мають фіксованої мінімальної
заробітної платні (Фінляндія, Швеція, Данія, Австрія, Німеччина, Італія та Кіпр), права робітників там
захищають профспілки в кожній сфері діяльності
або інші структури. На основі принципів Європейської соціальної хартії та за рекомендаціями Міжнародної організації праці [31] оптимальний рівень мінімальної заробітної плати має бути на рівні 2,5 прожиткових мінімумів. В Україні на 2015 р. ПМ визначено у розмірі 1176/1330 грн. Мінімальна заробітна
плата на 2015 р. визначена у розмірі 1218/1378 грн,
що не відповідає вимогам ЄС, і є меншою у 2,4 раза,
і це з урахуванням неперерахованого ПМ з 2000 р.
ЄС намагається фінансово допомогти у 20152016 рр. українській владі при здійсненні важливих
реформ у шести ключових сферах, серед яких зазначена і соціальна безпека [32]. Але Україна має робити дієві управлінські кроки та зробити вибір своєї
європейської моделі розвитку, зі своїми шляхами та
механізмами розвитку. Адже успішність інтеграції в
економічну зону ЄС залежить не тільки від бажання
влади, але і від її конкретних кроків і дій, які повинні
передбачати жорстку реструктуризацію економіки
під вимоги європейського розподілу праці. Жорсткі
реформи, у зв'язку з підписаними фінансовими зобов'язаннями з МВФ означають тривалий період економічних погоджувань, що призведе до падіння рівня життя навіть порівняно з теперішнім дуже низьким рівнем, через зростання тарифів і податків, падіння промислового виробництва, затримки і припинення збільшення зарплат, безробіття. Як слідство,
потрібно виявити соціальні ризики та визначити
превентивні заходи щодо їх недопущення, або зменшення гостроти соціальної небезпеки. В Україні подальші процеси в національній економіці повинні
отримати пріоритетну соціальну орієнтацію. Це у
різній мірі притаманно всім розвинутим державам,
але особливо важливим є для тих з них, хто зазнав
значних втрат унаслідок воєнних дій. Загальний механізм вирішення цієї проблеми можна запозичити з
досвіду розвинених країн і членів Європейського
Союзу [4].
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Таким чином, з огляду на вимоги Європейського Союзу, що враховує надбання Європейської
соціальної хартії та реальний нестабільний стан України, яка знаходиться в умовах гострої соціальноекономічної кризи з діючим воєнним чинником, можна зробити такі висновки та рекомендації:
− для достовірного обчислення реального
стану життя населення України з метою забезпечення його гідного рівня, має бути перераховано
розмір прожиткового мінімуму, на основі якого визначаються стандарти у сфері доходів населення. На
даний час ПМ зафіксовано на рівні, нижчому від
його реального значення;
− основним завданням соціальної політики
України на найближчу перспективу є зменшення
бідності та значне підвищення доходів громадян.
При цьому критерії бідності мають бути засновані
не на розмірі прожиткового мінімуму, а на прийнятих в розвинених країнах сучасних стандартах і
нормах рівня життя населення;
− формування системи державних соціальних
стандартів має здійснюватися на базі таких принципів, як: цільове, адресне і поетапне впровадження
механізмів нормативного методу (на одну особу) фінансування галузей соціальної сфери з бюджетів
всіх рівнів і державних позабюджетних фондів з
урахуванням соціально-економічного стану в країні,
регіональних чинників і умов; закріплення доходів і
витрат на соціальні потреби по рівнях бюджетної
системи держави; неодмінне інформування населення через засоби масової інформації про розробку
та зміну державних соціальних стандартів;
− з метою збільшення впливовості таких стандартних показників як мінімальна заробітна плата та
мінімальна пенсія, вилучити із законодавства всі положення про розмір забезпечення прожиткового мінімуму й обмежити право уряду використовувати
цей інструмент при підготовці державного бюджету
та при практичному застосуванні цього розрахункового показника при визначенні розмірів соціальної
допомоги;
− на даний час в Україні стандарти Європи, не
мають можливості бути здійсненими, зокрема ті, які
стосуються підвищення рівня життя громадян, і рівня оплати праці, що вимагатиме значних додаткових
витрат з державного бюджету, що не є можливим через воєнні дії, політичні, економічні, соціальні причини. Хоча в перспективі, запровадження соціальних стандартів Європейського Союзу сприятимуть
вирівнюванню бюджетів всіх рівнів, що скоротить
диференціацію між регіонами України.
Країни ЄС зобов'язалися забезпечувати своєму
населенню гідне життя. Значну частину прав людини, закріплених в Європейській соціальній хартії
прописано і в українському законодавстві, проте в
нашій країні існують значні соціально-економічні
проблеми, які не сприяють їх впровадженню. Хоча
прийняття соціальних стандартів якості життя на законодавчому рівні допоможе втілити в життя положення Конституції України, багато з яких фактично

не виконується. Європейська соціальна хартія має
на увазі зобов'язання не лише юридичного, але і
фактичного порядку. Тобто рівень розвитку економіки держави повинен дозволяти йому виконувати
ці зобов'язання. Україна поки що не готова до виконання положень Європейської соціальної хартії,
оскільки рівень розвитку української економіки, ще
недостатньо адекватний європейському рівню. Слід
зазначити, що співпраця України в рамках Європейського Союзу дозволить не лише істотно розширити
соціально-економічні права та стандарти, які гарантовані Україною, але і стимулюватиме пошук максимальної соціальної забезпеченості людини.
Література
1. Савельєв Є. В. Пріоритети у реформуванні
української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – №5 (634). – С. 7989. 2. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – 05.11.2014. – Режим доступу:
//www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
247573301&cat_id=244274130. 3. Про схвалення
розроблених Міністерством соціальної політики
планів імплементації деяких актів законодавства
ЄС. Кабінет міністрів України: Розпорядження від
21 січня 2015 р. № 34-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/
34-2015-р. 4. All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa. Европейский экономический и
социальный Комитет хочет расширить диалог с
Украиной [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
//www. euplus.info новости Евросоюза.Copyright
2015/ЕС-плюс. 5. Kindleberger C. P. and Manias R Z.
Aliber / Panics and Crashes: A History of Financial Crises. – Publisher: 6th Edition, Revised Edition. – 2011. –
368 р. 6. Mundell R. Tax Cuts Solve Economic Crisis.
[Electronic resource]. – Mode of access: www.politicalnews.com/s/spip.php?article106. 7. Reinhart Carmen
M. and Rogoff Kenneth S. This Time is Different:Eight
Centuries of Financial Folly. – Princeton University
Press. – 1St Edition. – 2009. – 512 p. 8. Интервью со
Стэнли Фишером // О чём думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. П. Самуэльсона и У. Барнетта. – М.: Юнайтед Пресс,
2009. – С. 317-335. 9. Friedman M. Capitalism and
Freedom. –Chicago: The University of Chicago Press,
1962. – 560 c. 10. Василик О.Д. Фінансова наука /
О.Д.Василик // Фінанси України. – 2001. – № 1. –
С. 3-10. 11. Геєць В.М. Соціогуманітарні складові
перспектив переходу до соціально-орієнтованої економіки в Україні / В.М. Геєць //Економіка України.
– 2000. – №2. – С. 4-12. 12. Лібанова Е. Соціальні
проблеми модернізації української економіки / Е.М.
Лібанова // Демографія та соціальна економіка. –
2012. – №1 (17). – С. 5-22. 13. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: моногр./ Ю.В. Пасічник. – Донецьк: ТОВ «ЮгоВосток, Лтд». – 2005. – 642 с. 14. Пахомов Ю. Ми-

152

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

С. М. Гріневська
ровой финансовый кризис: цивилизационные истоки / Ю. Пахомов, С. Пахомов// Экономист. – М.,
2009. – № 2. – С. 37-42. 15. Member States of the
Council of Europe and the European Social Charter
[Electronic resource]. – Mode of access: //www.coe.int/
t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview
_en. 16. Member States Signatures Ukraine.
07/05/1999. Європейська соціальна хартія (Переглянута).ETS N 163.(укр/рос). Страсбург, 3 травня
1996 р. // Сайт «Законодательство: система Гарант».
17. Ratifications Ukraine // Відомості Верховної
Ради України. – 2006. – № 43. – Ст. 418. 18. Европейскую социальную хартию Украина выполняет
только на четверть [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.ru.golos.ua/politika/13_06_10_evropey
skuyu_sotsialnuyu_hartiyu_ukraina_vyipolnyaet_ tolko
_na_chetvert__pav.Golos.ua. 2013. 19. Про державний бюджет на 2015 рік: Закон України від
29.12.2014 р. №80-VІІІ // Голос України». – 2014. –
31 груд. 20. Мінфін назвав мінімальну зарплату і
прожитковий мінімум в 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. minfin.com.ua/
2015/08/14/8210308/. 21. Про прожитковий мінімум: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 348. – (Із змінами, внесеними Відомості Верховної Ради України. – 2014. –
№ 6-7. – Ст. 80. 22. Потрібна "ревізія" споживчого
кошику, щоб громадяни відчували себе людьми
[Електронний ресурс] / С. Батрин // Дзеркало тижня
Україна (6.04.2015). – Режим доступу: //www.
gazeta.dt.ua/authors/stanislav-batrin. 23. На Кабінет
міністрів України подали позов до суду за прожитковий мінімум [Електронний ресурс]// Дзеркало тижня. Україна. (3.08.2015). – Режим доступу: //www.
ZN.UA://dECONOMICS/na-kabmin-podali-do-suduza-prozhitkoviy-minimum-169009. 24. В Раде требуют повышения минимальной зарплаты и пенсии
до уровня прожиточного минимума (24.07.2015)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
//www.unian.net/politics/1104517-v-rade-trebuyutpovyisheniya-minimalnoy-zarplatyi-i-pensii-do-urov n
ya-projitochnogo-minimuma.html. 25. Завдання уряду – якнайшвидше провести реформи, запустити
економіку і дати можливість людям працювати. На
запитання «Голосу України» відповідає Міністр соціальної політики П. Розенко [Електронний ресурс]
// Голос України. – 2015. – 01 серп. (№ 138). – Режим
доступу: //www.golos.com.ua/article/255043. 26. План
діяльності Міністерства соціальної політики на
2015 р.: Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 р. № 341.
27. Уровень жизни-2015. В чем источник дефицита.
Министр социальной политики Украины. П Розенко
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.
reporter.vesti-ukr.com/art/y2014/n46/11802-uroven-zh
izni-–-2015.html. 28. Порошенко надеется на
повышение зарплат и пенсий до конца 2015 г.
(25.07.2015) [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: //www. economics.unian.net/finance/1104914poroshenko-nadeetsya-na-povyishenie-zarplat-i-pensiy
-do-kontsa-2015-goda.html. 29. Финасовый портал.
Минфин Украины (4.08.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www. minfin.com.ua/
currency/converter/. 30. Евростат: разрыв в минимальной и максимальной оплате труда в ЕС достигает
10 раз. Данные на 2015 г. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: //www. baltnews.ee/economy/
20150227 /1013630900.html. 31. Конвенция МОТ
(№117) об основных целях и нормах социальной политики [Електронний ресурс] // Конвенции и рекомендации Международной Организации Труда. В 2
т. Международное бюро труда. Женева, 1991. – Режим доступуwww.zakonbase.ru/content/base/46262/.
32. Еврокомиссия выделила макрофинансовой помощи Украине на сумму в 600 млн. евро. Брюссель.Пресс-служба Еврокомиссии. ЕС-плюс Новости Евросоюза (28.07.2015) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // www.euplus.info.
Гриневська С. М. Економіка державних соціальних стандартів
У статті проаналізовано стан незабезпечення
соціальних гарантій громадян України. Визначено
особливості формування системи державних соціальних стандартів в Україні та країнах ЄС. Запропоновано рекомендації щодо розширення соціальноекономічних прав та державних соціальних стандартів в сучасних кризових умовах.
Ключові слова: економіка соціальна, соціальні
норми, соціальні стандарти, євроінтеграція України.
Гриневская С. Н. Экономика государственных социальных стандартов
В статье проанализировано состояние необеспечения социальных гарантий граждан Украины.
Определены особенности формирования системы
государственных социальных стандартов в Украине
и странах ЕС. Предложены рекомендации по расширению социально-экономических прав и государственных социальных стандартов для населения в
современных кризисных условиях.
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Grinevskaya S. Economy State Social Standards
The condition of non-provision of social guarantees to the citizens of Ukraine is analyzed. Peculiarities
of forming of the system of state social standards in
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Сьогодні, поряд з одержанням прибутку й підвищенням капіталізації підприємств, пріоритетними напрямками стратегічного
розвитку є збереження й розширення частки ринку
збуту продукції, удосконалювання внутрішніх бізнес-процесів, які досягаються за допомогою ефективного управління як матеріальними, так і нематеріальними активами підприємства. Стрімке зростання
значимості нематеріальних активів з кінця минулого
століття й до наших днів обумовлене, насамперед,
змінами на сучасних ринках, пов'язаними із глобалізацією економіки, підвищенням динамічності попиту, індивідуалізацією споживання й, як наслідок,
зростанням попиту на інноваційні продукти й послуги. У результаті основним фактором виробництва
в сучасній економіці стають інформація й знання, а
найвищу цінність здобувають активи, що мають інтелектуальну основу. Стратегічна відповідність є
головним принципом створення вартості з нематеріальних активів. Збалансована система показників
(ЗСП) сприяє приведенню нематеріальних активів:
людського, інформаційного, організаційного капіталу у відповідність зі стратегією [1].
Особливе місце серед трьох видів нематеріальних активів займає людський капітал. Світовий досвід показує: країни, які віддають пріоритет формуванню людського капіталу, доcягають більших успіхів у темпах росту економіки, скороченні нерівності
в розподілі доходів і зм'якшенні проблеми бідності.
Людський капітал можна вимірювати як кількісними, так і якісними показниками. Кількісні показники людського капіталу здебільшого спрямовані
на вимір витрат праці, обсягу можливостей працівників і часу в короткостроковій перспективі. Доповнення даних показників якісними характеристиками
(рівень професійної підготовки працівника, відповідність займаної посади; накопичений досвід роботи; інтелектуальний потенціал працівника; рівень
професійної мобільності; зацікавленість працівника
в результатах своєї праці), дозволяють керівникам
підприємств концентрувати свої зусилля на цінностях, знаннях і реакціях людей відповідно зі стратегією. Кількісні дані покликані констатувати фактичний результат того або іншого процесу підприємства, у той час як якісні – дозволяють припустити
причину даного результату.
Аналіз останніх досліджень. У роботах багатьох авторів людський капітал, розглядається як
найцінніший актив, що у відповідності зі стратегічними цілями підприємства забезпечує бажаний доход і створює конкурентні переваги.

Теоретичними питаннями формування й управління людським капіталом промислових підприємств займалися вітчизняні й закордонні вчені: Є. А.
Грішнова [1], С. С. Аптекар [2], В. М. Геец [3], О. Л.
Єськов [4], Р. І. Капелюшников [5], М. М. Критський
[6], Е. М. Лібанова [7], Є. Д. Цирєнова [8], О. В.
Кендюхов [9], Ю. Вебер [10], Р. Каплан [11],
Д. Нортон [11], Нильс-Горан Ольве [12], Р. Нівен
Пол [13], Р. Фрідаг Хервіг [14].
У роботах вищезгаданих авторів питанням управління стратегією за допомогою збалансованої
системи показників приділено достатню увагу, однак запропонований ними економічний інструментарій націлений на управління сукупністю ресурсів.
У той же час немає чітко сформульованого методологічного підходу до стратегічного управління людським капіталом, що є визначальною складовою
стратегічного потенціалу підприємства.
Метою статті є розробка науково-практичних
рекомендацій з формування стратегії й тактики
ефективного використання людського капіталу промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасні умови функціонування підприємств, що характеризуються постійними змінами зовнішнього
середовища, зростанням конкуренції в усіх сферах
діяльності, припускають пошук інструментів, які
дозволять оперативно реагувати на їхній вплив і вибудовувати стратегію розвитку з урахуванням цих
факторів. При цьому кожне підприємство формує
власну тактику адаптації внутрішніх структур і систем управління до обмежень і можливостей економічного, політичного й соціального оточення. Однак далеко не всі підприємства володіють мистецтвом органічного сполучення стратегічних і поточних завдань своєї діяльності. Одним з таких інструментів є збалансована система показників підприємства. Дана технологія з'явилася як реакція на
обмеженість методів управління діяльністю підприємств за допомогою тільки фінансових показників.
При всій своїй важливості вони недостатні для того,
щоб визначити, наскільки ефективно працює підприємство або його окремі підрозділи. По-перше,
тому, що дані показники, по суті, відбивають ефективність роботи підприємства в минулому, не дозволяючи діагностувати й усувати виникаючі проблеми
в режимі «реального часу». По-друге, використання
тільки фінансових показників не дає можливості довести стратегічні цілі підприємства до всіх співробітників і не дозволяє їм визначити свою роль у досягненні цих цілей, тому що далеко не всі співро-
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бітники задіяні в їхньому формуванні. Збалансована
система показників – це система управління ефективністю підприємства, що складається із взаємозалежних фінансових та нефінансових показників, які
відбивають досягнення стратегічних цілей у різних
аспектах бізнесу й на всіх рівнях управління підприємства [11].
Засновниками концепції стратегічного управління, заснованої на збалансованій системі показників є Р. Каплан і Д. Нортон. Збалансована система
показників є основним методом управління для багатьох компаній світу. Серед них такі відомі корпорації як Coca-Cola, General Electrіc, McDonalds,
L'Oreal, BMW, Boeіng й інших. У Росії «піонерами»
впровадження ЗСП є «Северсталь», «ЛУКОЙЛ» та
«Норильский нікель». З вітчизняних підприємств,
що використовують ЗСП як ефективний інструмент
реалізації стратегії, можна виділити великі промислові підприємства, такі як ЗАТ «НКМЗ» і ВАТ «Днепрспецсталь». Збалансована система показників за-

снована на комплексному підході до оцінки як матеріальних, так і нематеріальних активів; вона відбиває стратегічні цілі підприємства системою чітких
показників у чотирьох складових (фінансова складова, клієнтська складова, складова внутрішніх бізнесів-процесів, складова навчання й розвитку). Між
всіма складовими ЗСП існують причинно-наслідкові відносини, які допомагають визначити найважливіші фактори при досягненні оптимальних показників (рис. 1).
Збалансована система показників є сполучною
ланкою між стратегією і її реалізацією. Фінансова й
клієнтська складові в ЗСП – це підсумки, які підприємство має намір досягти: збільшення вартості для
акціонерів за допомогою зростання доходів і підвищення ефективності; розширення частки підприємства в загальних витратах клієнта, що досягається
збереженням і розширенням клієнтської бази, задоволенням споживчих запитів, освітою й лояльністю
покупців.
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Рис. 1. Модель збалансованої системи показників Л. Мейселя [12]
Фінансова складова описує матеріальні результати реалізації стратегії за допомогою фінансових
показників.
Клієнтська – визначає споживчу пропозицію
для цільових клієнтів, що є необхідною умовою, при
якому нематеріальні активи створюють вартість.
Процеси внутрішньої складової та складової
навчання та розвитку є рушійною силою стратегії.
Внутрішня складова визначає створення нових або
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вдосконалення існуючих процесів, що мають значення для реалізації стратегії. Складова навчання й
розвитку відбиває ті нематеріальні активи: людський капітал, системи (інформаційний капітал) і
моральний клімат (організаційний капітал), які необхідні для підтримки процесів створення вартості.
Залежно від прийнятої на підприємстві стратегії формулюються цілі людського капіталу: стратегія глобалізації може бути представлена метою
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«Підвищити рівень знання співробітниками іноземних мов», стратегія росту вартості – «Залучити талановитих молодих фахівців», стратегія збільшення
обсягу продажів – «Забезпечити наявність компетенцій, що дозволяють адаптувати продукти до індивідуальних вимог клієнтів», стратегія зниження
собівартості продукції – «Забезпечити зростання
продуктивності праці за рахунок ефективної системи мотивації» і т.д.
На відміну від загальних цілей підприємства
(стратегічний рівень) і цілей окремих його підрозділів (тактичний рівень), на реалізацію яких спрямовані зусилля загальної команди, персональний рівень припускає розробку індивідуальних завдань
окремо взятому співробітникові, виконання або невиконання яких впливає на досягнення цілей і показників вищого рівня. Співробітник, що бере участь у розробці стратегічних цілей, повинен мати
відповідний рівень кваліфікаційної підготовки,
тобто його професійні знання, навички й здатності
повинні відповідати займаній посаді. Велике значення мають правильно підібрані ключові показники ефективності (КПЕ) у рамках чотирьох категорій персоналу промислового підприємства:
1) виробничо-промисловий персонал (працівники, безпосередньо зайняті в процесі виробництва
продукції);
2) фахівці економічних служб (працівники підрозділів, що забезпечують фінансовою, економічною й бухгалтерською інформацією про функціонування підприємства керівників);
3) фахівці інформаційних технологій (працівники ІАСУ, відповідальні за програмне забезпечення всіх підрозділів підприємства);
4) менеджмент підприємства (керівники всіх
рівнів організаційної ієрархії підприємства).
Каскадування ЗСП на нижчі рівні веде до підвищення якості стратегічного керування в усіх залучених організаційних одиницях, оскільки мети й
стратегічні заходи з вищих підрозділів послідовно
передаються в ЗСП нижчих організаційних одиниць, демонструючи при цьому вертикальну інтеграцію цілей. Процес каскадування вносить важливий вклад у навчання стратегії на всіх рівнях організаційної ієрархії [15, с. 39]. Збалансована система
показників застосовується в цьому випадку як інструмент комунікації й навчання. Каскадування збалансованої системи показників здійснюється по
двох напрямках:
- горизонтально – залучення інших підрозділів
або працівників підприємства на одному рівні;
- вертикально – залучення інших рівнів організаційної структури підприємства.
На рис. 2 представлений механізм каскадування ЗСП підприємства на рівень кожного окремого працівника.
Каскадовані особисті збалансовані системи показників даних категорій працівників дозволяють
визначити ефективність праці кожного конкретного

працівника і його внесок у загальну стратегію підприємства. Кожному працівникові відповідної категорії персоналу розробляється спектр стратегічних
показників (3-5), встановлюються цільові значення,
які в процесі поточної діяльності кожен працівник
повинен прагнути досягти, тим самим беручи участь
у процесі реалізації стратегії підприємства [15,
с. 41]. Для кожного показника призначається відповідальний за його досягнення: людина, що буде відповідати за збір інформації, виконання намічених
ініціатив і надання звітності по показнику.
В основі особистих збалансованих систем показників знаходиться людський капітал, тому що
саме завдяки цьому нематеріальному активу відбувається перетворення корпоративної стратегії підприємства у повсякденну діяльність працівників.
Людський капітал є рушійною силою розвитку
підприємства, люди визначають загальні цілі й описують їх за допомогою показників для того або іншого потенціалу підприємства, у рамках особистих
збалансованих систем показників, розроблених для
окремих категорій працівників.
Процес трансформації корпоративної стратегії
на рівень конкретних працівників відбувається у такий спосіб:
1) під контролем менеджера команда працівників відповідної категорії персоналу (промислово-виробничий персонал, фахівці економічних служб, фахівці інформаційних технологій, менеджмент підприємства) розробляє особисту збалансовану систему показників (ОЗСП), що повинна узгоджуватись
із ЗСП підприємства;
2) потім кожен член команди транслює систему
показників команди у свій індивідуальний план роботи.
У ході цієї процедури працівники формулюють
свої особисті системи збалансованих показників, які
по суті своєї повинні бути більш абстрактними, ніж
індивідуальний план роботи. У такий спосіб встановлюється міст між вертикальними рівнями ієрархії,
стратегія вищого менеджменту послідовно спускається донизу і навпаки;
3) далі, кожному працівнику відповідної категорії встановлюється діапазон цільових значень за
конкретним показником ОЗСП. Визначення цільових значень із методичної точки зору може здійснюватися двома шляхами: інтерактивно в ході внутріфірмового семінару (наради) або як попередня розробка з наступним обговоренням і досягненням
згоди в ході наради. При встановленні цільових значень особистої ЗСП працівника рекомендується використати перший шлях;
4) на основі індивідуально розроблених показників ефективності ОЗСП, наступного зіставлення
планових і фактичних даних керівники одержують
інформацію, що дозволяє їм провести оцінку ефективності реалізації стратегій в усіх сферах діяльності підприємства [15, с. 44].
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Рис. 2. Механізм каскадування ЗСП підприємства на рівень кожного окремого працівника
[авторська розробка]
Таким чином, можна відзначити, що показники
кожної із чотирьох складових ОЗСП являють собою
чітку послідовність дій персоналу, спрямовану на
досягнення встановлених цільових значень у рамках
своєї компетенції й, як наслідок, одержання оптимальних фінансових результатів. Як можна бачити, успіх у реалізації особистих збалансованих систем показників залежить, насамперед, від ступеня залученості працівників у даний процес.
Для підвищення зацікавленості працівників у
реалізації стратегічних завдань, необхідно погодити
цільові значення за всіма показниками особистої
збалансованої системи із системою винагороди кожного конкретного працівника. Таким чином, система заохочення служить інструментом прямого
впливу на поводження працівника в процесі поточної діяльності.
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження запропоновано збалансовану систему показників людського капіталу, яка дозволяє оцінити ступінь впливу
усіх складових людського капіталу на основні стратегічні показники діяльності з урахуванням особливостей конкретного підприємства. Сформовано механізм каскадування збалансованої системи показників підприємства на рівень кожного окремого
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працівника. Каскадовані особисті збалансовані системи показників окремих категорій працівників дозволяють визначити ефективність праці кожного
працівника і його внесок у загальну стратегію підприємства. Наданий механізм дає змогу здійснювати
ефективне управління людським капіталом у нефінансовій складовій стратегічного розвитку підприємства на всіх його рівнях.
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Каменська О. О. Формування стратегії й
тактики ефективного використання людського
капіталу промислового підприємства
У статті обґрунтовано збалансовану систему
показників як основного інструменту реалізації
стратегії підприємства. Доведено, що не фінансові
показники людського капіталу формуються на основі ключових показників ефективності, правильний вибір яких здійснюється за допомогою механізму каскадування збалансованої системи показників на рівень кожного конкретного робітника у рамках чотирьох категорій персоналу промислового
підприємства (виробничо-промисловий, спеціалісти
економічних служб, спеціалісти інформаційних технологій, менеджмент підприємства).
Запропоновано механізм каскадування збалансованої системи показників підприємства на рівень
кожного окремого працівника. В основі особистих
збалансованих систем показників знаходиться людський капітал, тому що саме завдяки цьому нематеріальному активу відбувається перетворення корпоративної стратегії підприємства в повсякденну діяльність працівників.

Ключові слова: людський капітал, механізм
каскадування, стратегічні цілі, збалансована система показників, нематеріальні активи, корпоративна стратегія, ключові показники ефективності.
Каменская О. А. Формирование стратегии и
тактики эффективного использования человеческого капитала промышленного предприятия
В статьи обоснована сбалансированная система
показателей как основной инструмент реализации
стратегии предприятия. Доказано, что нефинансовые показатели человеческого капитала формируются на основе ключевых показателей эффективности, правильный выбор которых осуществляется с
помощью механизма каскадирования сбалансированной системы показателей на уровень каждого
конкретного работника в рамках четырех категорий
персонала промышленного предприятия (производственно-промышленный, специалисты экономических служб, специалисты информационных технологий, менеджмент предприятия).
Предложен механизм каскадирования сбалансированной системы показателей предприятия на
уровень каждого отдельного работника. Во главе
угла личных сбалансированных систем показателей
стоит человеческий капитал, так как именно благодаря этому нематериальному активу происходит
преобразование корпоративной стратегии предприятия в повседневную деятельность работников.
Ключевые слова: человеческий капитал, механизм каскадирования, стратегические цели, сбалансированная система показателей, нематериальные
активы, корпоративная стратегия, ключевые показатели эффективности.
Kamenska O. Formation Tactics and Strategies
Effective use of Human Capital Industrial Enterprises
In the article the balanced system of indicators as a
basic tool implementation strategy. It is proved that nonfinancial indicators of human capital are based on key
performance indicators, the correct choice is made
through the mechanism of cascading Balanced Scorecard at the level of each individual worker in the four
categories of personnel of industrial enterprises (industrial and industrial specialists economic services, technology specialists , the management company).
The mechanism of cascading Balanced Scorecard
on the level of each individual employee. The basis of
the personal balanced scorecards is human capital, because it is through this intangible asset is the transformation of the corporate business strategy in the daily activities of employees.
Keywords: human capital, mechanism of cascading
strategic objectives, balanced scorecard, intangible assets, corporate strategy, key performance indicators.

158

Стаття надійшла до редакції 04.03.2016
Прийнято до друку 27.04.2016
Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

С. А. Мохначев

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 338.2:330.341.1
С. А. Мохначев,
кандидат экономических наук,
Восточно-Европейский институт,
г. Ижевск, Россия

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И.С. ФОТИНА В МЕТОДОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Инновационная экономика – это экономика
знаний и высококачественного человеческого капитала. Локомотивом инновационной экономики, движения инновации от идеи до товара и покупателя,
генератором идей и инноваций является конкуренция во всех видах деятельности. Инновационные система и экономика, венчурный бизнес в развитых
странах являются моделями для других стран, к которым относится Россия [1]. Инновационная экономика как объект управления включает шесть основных составляющих, которые необходимо создавать
и развивать до конкурентоспособного уровня по мировым критериям: 1) образование; 2) науку; 3) человеческий капитал в целом, включая высокое качество жизни и специалистов высшей квалификации;
4) инновационную систему, которая включает: законодательную базу; материальные составляющие инновационной системы (центры трансфера технологий, технопарки, технополисы, инновационные
центры, кластеры, территории освоения высоких
технологий, венчурный бизнес и др.); 5) инновационную промышленность, реализующую новшества;
6) благоприятную среду функционирования человеческого капитала.
Конкуренция стимулирует предпринимателей
и менеджмент создавать новую продукцию, инновационную продукцию, чтобы удерживать и расширять свою нишу на рынке, увеличивать прибыль [2].
Свободная конкуренция и есть основной стимулятор новых знаний, инноваций и эффективной инновационной продукции.
Основу производительных сил общества представляет научно-технический прогресс независимо
от каких-либо социально-политических структур
общества – в этом проявляется его всеобщий объективный характер.
Научно-технический прогресс, результатом которого являются инновации, определяет материально-техническую базу развития общества, а потому выступает как решающий фактор не только
экономической, но и политической, социальной, духовной жизни – человеческой культуры в целом.
Научно-технический прогресс (по И.С. Фотину
[3]) – это процесс, совершающийся между обще-
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ством и природой посредством техники, в результате которого в распоряжении общества происходит
накопление вещественно-энергетических и информационных ресурсов, используемых им для увеличения производства материальных благ для удовлетворения своих потребностей. Благодаря этому
общество с помощью машин, заменяющих труд человека, экономит рабочее время и увеличивает количество создаваемого им прибавочного продукта
для собственного потребления за счет природы.
Инновация (нововведение) – результат процесса получения нового или усовершенствованного
продукта и услуг, способа их производства и реализации. Различают два типа технических инноваций:
продуктовые и процессные. Продуктовые инновации охватывают внедрение новых или усовершенствованных продуктов. Процессные инновации –
это освоение новой или значительно усовершенствованной технологии производства продукции,
новых методов организации производства.
Инновации могут происходить только в тех
конкретных направлениях, в которых созрели для
этого все необходимые условия. Следовательно, для
ускорения НТП нужно развивать эти направления в
таких пропорциях по отношению друг к другу,
чтобы можно было получить в целом наибольший
эффект на единицу затрат.
Инновация – это результат труда. А поскольку
результатом труда является товар (услуга), то инновация, по сути, тоже является товаром. То есть все,
чем можно охарактеризовать труд (потребительная
стоимость, производительная сила, общественная
потребительная стоимость), можно отнести и к инновациям.
Любой труд должен быть эффективным, полезным. У Фотина на этот счет можно найти следующее: «вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для человека не опосредована трудом. Таковы: воздух, земли, луга, дикорастущий лес и т.д.
Вещь может быть полезной и быть продуктом человеческого труда, но не быть товаром. Тот, кто продуктом труда удовлетворяет свою собственную потребность, создает потребительную стоимость, но
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не товар. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную
потребительную стоимость. Наконец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и затраченный на нее
труд бесполезен, не считается за труд и потому не
образует никакой стоимости». Таким образом, если
новация или какая-то новая идея лежит на полке в
виде статьи, разработки и не внедряется, не используется, то это нельзя назвать инновацией (товаром),
так как не приносит общественной пользы.
Современная наука управления эффективностью производства сформирована представителями
ряда научных школ, в том числе представителями
школы энергоинформационной составляющей трудовой деятельности.
В экономической науке оформились ряд подходов к рассмотрению содержания трудовой деятельности. Так, К. Маркс в первом томе «Капитала» рассматривал человеческий труд как «производительное расходование человеческого мозга, мускулов,
нервов, рук и т.д.». Подход к изучению трудовой деятельности с позиций целесообразности прослеживается в работах И.С. Фотина, О.Д. Головиной и
других учёных-экономистов, которые уделяют внимание информационному и энергетическому аспектам целесообразного поведения человека. С точки
зрения теории информации, трудовая деятельность
характеризуется возможностью предусматривать
будущие действия и предвидеть состояние системы,
а способность предвидения на основе знания законов природы является ее неотъемлемым свойством.
По мнению И.С. Фотина, «трудовой процесс отличается от других естественных процессов лишь тем,
что в нем передается заранее накопленная программно-целевая информация, благодаря чему он носит
целесообразный характер» [7, с.19]. В рамках энергетического аспекта результат трудового воздействия на природу должен приводить к увеличению
свободной энергии живого организма, осуществляющего трудовую деятельность.
В отдельных литературных источниках определение понятия «труд» обогащается мотивационными аспектами. В трактовке Б.М. Генкина, трудовой процесс предстает как «процесс преобразования
ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага, осуществляемый и (или)
управляемый человеком, либо по принуждению,
либо по внутреннему побуждению, либо по тому и
другому» [5, с. 7].
Информационно-стратегическое содержание
основополагающих трудовую теорию понятий
можно сконцентрировать в предложенных в работе
[4] следующих определениях.

Трудовая деятельность – это процесс взаимодействия общества и природы, в результате которого в распоряжении общества происходит накопление вещественно-энергетических и информационных расчётов за счёт природы, используемых им для
производства и потребления всё возрастающих материальных и духовных благ.
Субстанцией труда является энергия, расходуемая организмом человека на внешние воздействия
в процессе труда, а не время.
Целесообразный характер трудовой деятельности определяется знанием человеком законов природы, благодаря которым он может предвидеть результаты труда и на этой основе получать больший
энергетический эффект, чем его затраты.
Простой труд – это функция расходования
энергии, а сложный труд – функция преобразования
информации в процессе трудовой деятельности.
Диалектическое единство этих функций определяет
двойственный характер труда.
Труд производителен, если он приводит к увеличению энергетического бюджета общества и созданию таким образом прибавочного продукта.
Трудоёмкость простого труда – это фактические затраты энергии человеком в процессе труда;
трудоёмкость сложного труда означает, какое количество простого труда нужно было бы затратить для
того, чтобы получить такой же результат, как и при
совершении сложного труда; в этом состоит суть
сведения сложного труда к равному количеству простого (редукции труда).
Естественной начальной базой отсчёта количества труда является количество энергии, которое затрачивает человеческий организм на внутренний обмен веществ.
Время является естественной адекватной, абсолютной мерой только для длительности трудового
процесса, для количества труда оно может быть
лишь относительной мерой.
Социально-экономическое значение редукции
труда состоит в регулировании производственных
отношений в производстве продукта и в регулировании общественных отношений при распределении
этого продукта.
Общее информационно-энергетическое содержание всех параметров трудового процесса и экономических законов впервые выражено математически. Это позволило решить некоторые существовавшие до этого противоречия, доказать следующие положения:
интенсивность труда не влияет на его производительность (при росте производительности труда
затраты на единицу продукции уменьшаются, а при
росте интенсивности остаются постоянными);
производительная сила и производительность
труда – понятия неравнозначные, первое означает
потенциальные возможности производственной
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системы совершать производительный труд, а второе – текущее значение производительной силы (отношение производительности к производительной
силе показывает степень её использования);
производительность труда в идеальном случае
является интегральным (по отношению к возможностям человека) параметром эффективности производства, но невозможность в настоящее время
учесть все факторы, влияющие на производительность, вынуждает пока разделять эти понятия;
интенсивность и напряжённость труда - понятия не тождественные и не равнозначные (напряжённость труда – это уровень его интенсивности).
Кроме того, с помощью математических моделей удалось получить принципиально новые выводы о том, что исходные экономические законы не
абсолютны, а относительны и неразрывно взаимосвязаны; закон редукции труда есть частный случай
закона роста производительности труда, закон роста производительности труда – частное проявление
закона накопления энергии в распоряжении общества, который в свою очередь, видимо, частный случай проявления в обществе закона концентрации
энергии в мировом пространстве.
Приведенные определения содержания трудовой деятельности являются взаимодополняющими,
рассматривающими категорию «труд» с различных
ракурсов, с разной степенью детализации. Однако
следует отметить, что теоретико-методологические
основы эффективности трудовой деятельности в
сфере услуг с точки зрения новых социально-экономических реальностей остаются слабо изученными
и недостаточно разработанными. Отметим, что О.Д.
Головиной [6] применительно к производственной
сфере внесён определённый вклад в решение задачи
поиска конституирующего элемента критерия эффективности трудовой деятельности в условиях рыночных преобразований, и исследована система по-

казателей измерения эффективности, изучены факторы развития производительных сил и их влияние
на эффективность трудовой деятельности, предложены конкретные методики оценки эффективности
на основе современных способов моделирования.
Созданный теоретический базис необходимо использовать для дальнейшего исследования путей
повышения эффективности управления организациями в условиях инновационной экономики.
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Введение. Модернизация механизмов функционирования регионального страхового рынка связана с повышением роли государства в этой сфере и
активным его участием на рынке потребителей страховых услуг. Целенаправленная активизация роли
государства в страховой сфере требует проведения
целенаправленной научно обоснованной государственной политики в области страхования, содержание которой должно мотивироваться и должно быть
обусловлено новой стратегией развития рынка страхования в РФ. Одним из направлений этой стратегии
должно стать безусловное соблюдение принципа суверенитета конечного потребителя страховых услуг,
а также формирование необходимых предпосылок
для успешной реализации этого принципа, прежде
всего, посредством проведения соответствующей
региональной политики в сфере страхования.
В данном случае речь идет о том, что определение направлений и выявление факторов устойчивого роста регионального страхового рынка предполагает разработку соответствующего адекватного
прогнозно-аналитического инструментария.
Переход к рыночным отношениям обусловил
необходимость выбора и комплексного обоснования приоритетных направлений организации и развития национального страхового рынка в стране. На
современном этапе наиболее актуальным стало
обеспечение развития страхового рынка в регионах.
Его становление характеризуется высоким уровнем
асимметричности регионального страхового рынка
и связано со сложными проблемами. Между тем
устойчивое развитие национального страхового
рынка РФ возможно только при условии укрепления
местных страховых рынков в регионах, что объективно требует учета специфики экономического
развития отдельных регионов, современной организации на местах страховой защиты, внедрения некоторых новых видов и форм страховых услуг, в том
числе с учетом международного опыта.
Особенности развития страхового рынка в регионах определяются спецификой региона и потребностями местного страхового рынка.
Функционирование, управление и развитие
страховой компании в регионе должно осуществляться на основе учета системы факторов, в том
числе учета таких важных как исторические, этнические, природно-климатические и другие факторы.

Все это требует разработки региональных принципов страхования и учета особенностей регионов в
программах развития страхового рынка на федеральном уровне.
Согласно ряду международных критериев, российский страховой рынок квалифицируется как раздробленный и фрагментированный. Если в российской экономике в целом удельный вес малого и
среднего бизнеса явно недостаточен с точки зрения
эффективной конкуренции, то страховой бизнес в
регионах характеризуется, прежде всего, крайне
низкой капитализацией и функционированием в
этом секторе мелких по капиталу страховых компаний [3].
Развитие страхового бизнеса, безусловно, будет во многом зависеть от перспектив ее общеэкономической конъюнктуры рынка, в частности, от того,
насколько страхование будет опережать (или,
наоборот, отставать) по уровню открытости, реформированности и динамики развития смежных отраслей, таких как, банковская деятельность, развитие
ПИФов, НПФ и других).
Данные свидетельствуют о снижении общего
количества функционирующих страховых компаний на рынке России, в первую очередь, в результате их объединения, слияния и поглощения. Главное здесь в том, что происходит снижение общего
числа страховых компаний с уставным капиталом
30 - 60 млн. руб., хотя их доля в структуре страхового рынка практически не меняется.
Развитие экономики и повышение жизненного
уровня населения способствуют развитию различных видов купли-продажи страховых услуг.
Более значимыми видами страхования остаются такие виды страхования как страхование
жизни. Это безрисковый накопительный вид страхования, наиболее развитый в середине 90-х годов
(правда в данный промежуток времени многими
компаниями данный вид страхования проводился в
форме псевдострахования, так как под видом страхования жизни выдавалась заработная плата в обход
налогов). В настоящее время страхование жизни
развито слабо и тому есть причины: одной из главных причин, на наш взгляд, является снижение
уровня жизни населения, рост средней зарплаты в
регионах отстает от роста цен, соответственно
уменьшается количество потенциальных страхова-
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телей; многие предприятия имеют значительные
долги по заработной плате работникам. Более развиты личные виды страхования, в первую очередь,
это страхование от несчастных случаев и болезней,
а также страхование имущества.
Понятие потенциал означает совокупность
средств, ресурсов, возможностей для достижения
какой-либо цели которые имеются в регионе. Разработка теории и методов анализа развития регионального страхового рынка требует наличие соответ-

ствующего инструментария, позволяющего проанализировать, выявить и оценить потенциал страховых компаний. Для этого автор использует индекс
страхового потенциала (рис. 1).
Совокупный потенциал развития страхового
рынка в регионе нами определяется уровнем социально-экономического развития региона и ресурсами региона. На основе анализа совокупного потенциала выводим интегральный индекс развития
регионального страхового рынка.

СТРАХОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНА

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНА

Уровень социальноэкономического развития региона
Ресурсный потенциал
региона
Индекс ВРП на
душу населения
Индекс среднедушевых доходов населения
Индекс потребительских доходов на душу
населения

Индекс среднегодовой численности населения

Интегральный индекс реализованного потенциала

Индекс страховых
премий
Индекс страховых
выплат

Индекс числа
предприятий и
организаций

Рис. 1. Система взаимосвязей страхового и реализованного потенциала региона
Интегральный индекс реализованного потенциала – это совокупный показатель, характеризующий уровень развития страхового рынка в регионе. В работе предлагается научно обоснованная
обобщающая система показателей, характеризующих степень развития страхового рынка в отдельном регионе России.
Современное состояние финансов страховых
организаций требует поиска новых форм и методов
повышения конкурентоспособности страховых компаний и повышения их финансовой устойчивости.
Одним из путей решения этих проблем является эффективное управление финансовым потенциалом
страховых организаций позволяющее:
− учитывать сложность объекта управления и
взаимосвязь между его элементами и комплексом
выполняемых им функций;
− выявлять внутренние резервы страховой организации;
− эффективно использовать финансовый потенциал страховой организации;
Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

− разрабатывать рекомендации по повышению финансовой устойчивости страховой организации.
В оценке экономического потенциала региона
нами использовались показатели среднедушевых
доходов населения с целью выявления возможностей развития страхования, в том числе: страхования имущества физических лиц, личного страхования, накопительных видов страхования. Анализировались показатели валового регионального продукта и в связи с этим возможности повышения такого показателя как уровень проникновения страхования в регионе; количество промышленных предприятий и среднегодовой численности населения
как объектов страхования и количество страховых
компаний, которые могут проводить страховые операции с этими объектами страхования и другие показатели. Показатели, характеризующие использование ресурсов в регионе, – это количество заключенных договоров, а также объем собранных страховых премий. В группу потенциала ресурсов нами

163

Ф. Ф. Исламов
включены: потенциал промышленных и сельскохозяйственных предприятий, потенциал среднегодовой численности населения, потенциал ВРП на
душу населения.
Проанализируем уровень социально-экономического развития страхового рынка в регионе – Iсэп:

I СЭП = 3 I ВРП × I ДН × I ПД ,

(1)

где IВРП – индекс валового регионального продукта
на душу населения;
IДН – индекс среднедушевых доходов населения;
I ПД – индекс потребительских доходов на душу
населения.
Индекс валового регионального продукта измеряется как отношение валового регионального продукта на душу населения в i-ом регионе на максимальное значение ВРП на душу населения по РФ.
Индекс среднедушевых доходов населения
определяется как отношение среднедушевых доходов населения в i-ом регионе на максимальное значение среднедушевых доходов населения по РФ.
Индекс потребительских доходов на душу
населения определяется как отношение потребительских доходов на душу населения в i-ом регионе
на максимальное значение потребительских доходов на душу населения по РФ.

I ПР =

3

I ПП × I СН × I СП ,

(2)

где IПР – индекс потенциала ресурсов;
I ПП – индекс промышленных предприятий;
IСН – индекс среднегодовой численности населения;
IСП – индекс сельскохозяйственных предприятий.
Результаты и их обсуждение
Индекс промышленных предприятий рассчитан как отношение количества промышленных
предприятий в i-ом регионе на максимальное значение промышленных предприятий по РФ.
Индекс среднегодовой численности населения
по региону рассчитан как отношение численности
населения в i-ом регионе на максимальное значение
численности населения по РФ.

Индекс сельскохозяйственных предприятий
рассчитан как отношение количества сельскохозяйственных предприятий в i-ом регионе на максимальное значение сельскохозяйственных предприятий
по РФ.
Показатель реализованного потенциала рассчитан как отношение страховых премий к страховым
выплатам. Вычисление и использование индексов
дают реальную картину развития страхового рынка
в регионе, выявляют неиспользованные ресурсы.
Индекс страхового потенциала региона может быть
использован страховыми компаниями при проведении анализа развития компании на страховом рынке
региона.
Интегральный индекс реализованного потенциала показывает использование страховщиками
потенциала ресурсов для достижения основного результата страхования – максимальное привлечение
потенциальных страхователей.
Индекс расчета страхового потенциала региона
следует использовать местными страховыми компаниями для повышения эффективности страхового
рынка в регионе, в том числе при составлении прогнозных сценариев и планирования развития работы
компании на страховом рынке конкретного региона.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В условиях современной нестабильности внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, оказывающей неблагоприятное воздействие
на социально-экономическую ситуацию в России,
что в том числе проявляется в сокращении объемов
импорта в нашу страну определенных групп товаров, особую актуальность приобретает эффективное
решение вопросов импортозамещения. Особо важным это представляется для отраслей экономики,
«завязанных» на зарубежные изделия, являющиеся
составной частью производственно-технологических процессов, российские аналоги, которые пока
еще только разрабатываются и лишь частично используются в производстве. В этом контексте развертывание производства продукции (в первую очередь, имеющую стратегическое значение) внутри
страны является одним из приоритетных направлений работы органов государственной власти.
Мощнейшим ресурсом решения задач импортозамещения является частное предпринимательство, потенциал которого, несмотря на принимаемые в последнее время меры, раскрыт еще далеко не в полной мере. Сложившаяся ситуация требует дальнейших изменений в системе экономических отношений, предусматривающих формирование необходимых условий для активизации частной
предпринимательской инициативы. На современном этапе социально-экономического развития
нашей страны все большее значение должна приобретать деятельность органов власти, направленная
на стимулирование и развитие предпринимательской активности на территории, как основа наращивания доходной части региональных бюджетов.
Таким образом, необходимость реализации политики импортозамещения в условиях ухудшения
макроэкономической конъюнктуры, а также роста
целого ряда экономических, политических и других
рисков, должна способствовать корректировке экономической политики российских регионов, в том
числе и путем налаживания новых механизмов взаимодействия с деловым сообществом. В параметрах

этой работы особое место занимает формирование
благоприятного делового климата как институциональной основы устойчивого развития субъектов
предпринимательства. Региональный деловой климат представляет собой совокупность факторов,
влияющих на возникновение и развитие бизнеса в
регионе, это своего рода среда, в которой рождается
и растет компания. Качество современной деловой
среды функционирования бизнеса во многом определяется системой административного регулирования предпринимательской деятельности (регуляторной средой). От того, насколько деловая среда является благоприятной, во многом зависит количество
вновь создающихся субъектов бизнеса и успешность развития существующих предпринимательских структур. При всей важности других факторов
для развития частной предпринимательской инициативы (отраслевая специфика территории, уровень
платежеспособного спроса и ряда других) именно
деловой климат (прежде всего регуляторная среда)
оказывает решающее влияние на качество развития
бизнеса, ввиду того что данный фактор определяет
основные правила ведения бизнеса на территории.
Методологические основы проектирования
благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды
Особенности формирования и развития институтов региональной деловой среды мы предлагаем
рассматривать через методологию построения матричной институциональной модели предпринимательской деятельности.
Вопросы исследования институциональных
матриц как основы генерирования и функционирования институтов, а также их влияния на траекторию развития общества достаточно подробно освещены в трудах зарубежных и отечественных исследователей1. С нашей точки зрения, наиболее продуктивным подходом к проектному обоснованию институциональной организации предприниматель-

1См.:

Дегтярев А. Институциональные основы развития малого предпринимательства в XIX–XX вв. / А. Дегтярев. – Уфа: УГИС, 2001. – 300 c.; Кирдина С. Институциональные матрицы и развитие России. – М.: ТЕИС, 2000. –
213 с.; North D. Institutions, institutional change and economic performance Cambridge: Cambridge Univ. press, 1990.; Polanyi
K. Thelivelihood of man. NewYork: Acad. press, 1977.
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ской среды представляется методология построения
матричной институциональной модели предпринимательской деятельности, разработанная А.Н. Дегтяревым1.
Согласно данному подходу, под институциональной матрицей понимается вся совокупность выполняемых (в том числе уже законодательно закрепленных) норм и способов поведения в их реальности, поскольку они своим фактическим состоянием
дифференцируют условия хозяйственной деятельности для различных субъектов, вступающих в хозяйственное взаимодействие.

Таким образом, в рамках данного подхода процесс формирования и дальнейшего функционирования региональных институтов деловой среды можно
представить в виде своеобразной пирамиды разделенной на несколько уровней, каждый из которых
оказывает свое влияние на конкретную модель взаимодействия экономических акторов в регионе и
муниципальном образовании, которая, по сути, и
определяет параметры относительной эффективности (неэффективности) региональной деловой
среды региона (рис. 1).

Уровень взаимодействия
акторов в регионе

Власть

Бизнес

Уровень региональных
институциональных
конфигураций

Общество

Региональная конфигурация деловой
среды
Институциональная конструкция деловой
среды

Уровень институциональных конструкций

Уровень институциональных матриц

Институциональная матрица
Рис. 1. «Пирамида» формирования институтов деловой среды региона
Представляется, что институциональная матрица, выполняя роль своеобразной опорной плиты,
задает определенные параметры устойчивости системе институциональных конструкций различных
сред функционирования общества (образовательной, судебно-правоохранительной, деловой и т.д.).
При этом устойчивость базовых институциональных конструкций во многом обусловлена тем,
насколько эффективно они могут соотноситься со
специфическим многообразием региональных институций, воздействие которых (в отдельных случаях) может приводить к расшатыванию и деформа-

ции конструктивных элементов (базовых институтов), создавая предпосылки для развития неформальных институтов. Таким образом, рассматривая
процесс формирования региональных институтов (в
том числе деловой среды), необходимо исходить из
того, что они (институты) в значительной мере являются отображением институциональной матрицы
общества, которая определяет контуры институциональной конструкции деловой среды. Соответственно, согласно нашему подходу, базовая институциональная конструкция деловой среды России
определяет совокупность региональных институци-

1

Дегтярев А. Институциональные основы развития малого предпринимательства в XIX–XX вв. / А. Дегтярев. –
Уфа: УГИС, 2001. – 300 c.
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ональных конфигураций деловой среды, под которыми мы понимаем совокупность политических, социальных, юридических и иных норм и правил, опосредующих деловые отношения в регионе, определяемых параметрами соотношения и характером
взаимодействия базовых и дополнительных региональных институтов. Следовательно, региональная
институциональная конфигурация деловой среды
определяет степень и характер трансформаций действия базовых институтов при их погружении в региональную деловую практику. Вариации институциональных конфигураций региональной деловой
среды отличаются внутренними конструктивными
особенностями институционального построения,
которые характеризуются различной способностью
преломлять траекторию развития проектируемого в
федеральном центре института регулирования той
или иной сферы предпринимательской деятельности при его внедрении в региональную деловую
практику. Причем характер этих преломлений может иметь как положительный, так и отрицательный
эффект для практики деловых отношений в регионе
и, соответственно, свидетельствовать об эффективности или неэффективности региональной институциональной конфигурации деловой среды. При этом
институциональная конфигурация деловой среды
региона обладает разным потенциалом трансформаций и наличием ограничений, которые определяют
уровень восприимчивости регионального формата
институтов к современным экономическим вызовам. Это, в свою очередь, ведет к возникновению
конкуренции региональных институциональных
конфигураций за ресурсы не только финансовые и
экономические, но и административные, так как последние в условиях российской политической действительности при определенных условиях могут
обеспечивать более высокие дивиденды.
В таких условиях базовые институты деловой
предпринимательской среды, проектируемые на федеральном уровне, при трансляции их в регионы испытывали серьезное давление со стороны большого
числа региональных институций (экономический
менталитет, деловая культура, национально-культурные ценности, система устойчивых неформальных институтов), воздействие которых приводило к
институциональной трансформации, в результате
чего вживляемый в деловую практику региона институт начинал видоизменяться, подстраиваясь под
ту конфигурацию отношений, которая доминирует в
регионе.
По нашему мнению, региональная институциональная конфигурация деловой среды определяет
качество функционирования институтов и через это
оказывает решающее воздействие на формирование
стратегии деятельности органов региональной власти в сфере регулирования предпринимательской
деятельности, что в условиях доминирования государства в системе экономических отношений явля-
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ется важнейшим фактором, определяющим результативность развития бизнеса в регионе. Следовательно, институциональная конфигурация деловой
среды региона является базовой платформой, на основе которой проектируется система правил ведения бизнеса, формируются условия для стимулирования или сдерживания предпринимательской активности и, соответственно, складывается модель
экономического развития региона. Здесь мы говорим именно о правилах игры, а не об условиях ведения бизнеса, так как, по нашему мнению, формулировка «правила игры» при наличии большого числа
неформальных институтов, пронизывающих всю
региональную деловую практику, более четко характеризует возможности и ограничения при осуществлении предпринимательской деятельности в
конкретном регионе. Необходимо отметить, что
форматы деловой среды, как правило, в чистом виде
не встречаются, и региональная деловая среда является симбиозом разных форматов, однако при этом
один из них является доминирующим и определяющим для базовых условий ведения бизнеса (правил игры).
С точки зрения логики современного развития
региона правила игры должны обеспечивать условия для роста предпринимательской активности и
повышения вклада субъектов частного бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Исходя из этого, ключевой задачей регионального развития является проектирование институциональной
конфигурации региональной деловой среды, обеспечивающей максимальную реализацию и раскрытие предпринимательского потенциала территории,
которую мы называем благоприятной. Таким образом, благоприятная институциональная конфигурация региональной деловой среды это совокупность
политических, социальных, юридических и иных
норм и правил, опосредующих деловые отношения
в регионе, определяемых параметрами соотношения
и характером взаимодействия базовых и дополнительных региональных институтов, позволяющие
предпринимателю в рамках законодательных норм
осуществлять предпринимательские проекты и договора с получением достаточной прибыли (дохода)
при обязательном выполнении всех нормативно закрепленных социальных обязательств бизнеса.
Моделирование параметров ограничения
развития благоприятной институциональной
конфигурации региональной деловой среды
По нашему мнению, поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды, стимулирующей предпринимательскую активность на территории, не может осуществляться бесконечно долго, и ее развитие носит
цикличный характер. Это вызвано тем, что для формирования и последующего поддержания благопри-
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ятной институциональной конфигурации региональной деловой среды требуется достаточно большое количество различного типа ресурсов, наличие
которых в регионе ограниченно. Постараемся смоделировать данный процесс.
В предлагаемой модели имеются две переменные, для субъектов бизнеса и для органов региональной власти:
− B (t) – количество субъектов предпринимательства во время t (ед.);
− V (t) – ресурсы органов власти, направляемые на формирование и поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды (стоим.
ед.).
Далее предположим что в условиях роста численности субъектов предпринимательства в регионе, увеличения конкуренции и физической ограниченности ресурсов, которые могут быть использованы в целях предпринимательской деятельности,
норма реального дохода на один субъект бизнеса является убывающей функцией численности хозяйствующих субъектов.
( )=
1− ,
(1)
где – реальная норма дохода субъекта бизнеса; – скорость изменения средней нормы дохода в условиях ограничений регионального ресурсного поля; – численность субъектов предпринимательства, при котором = 0.
Это вполне закономерное предположение, реалистичность которого можно продемонстрировать
на примере такого ограниченного ресурса, как платежеспособный спрос. Опережающий рост численности торговых предприятий, вызванный благоприятной институциональной конфигурацией региональной деловой среды, в условиях ограниченного
платежеспособного спроса населения приводит к
уменьшению торгового оборота отдельно взятой
компании и снижению ее доходов.
Таким образом, для > дополнительная доходность предпринимательских структур отрицательная (уровень доходности совокупности субъектов предпринимательства в регионе ниже, чем необходимо для рентабельности бизнеса).
Теперь предположим, что в условиях благоприятной институциональной конфигурации деловой
среды при ограниченности регионального ресурсного поля рост численности субъектов предпринимательства превышает региональные ресурсные
объемы, необходимые для рентабельной хозяйственной деятельности бизнеса
,
= ,
(2)
и что удельная скорость роста численности субъектов предпринимательства – линейная функция средней нормы реального дохода бизнеса =
( ).
На основе объединения этих двух предположений
мы получаем логистическую модель прироста количества субъектов предпринимательства в регионе:

,

=

1−

,

(3)

где
=
, а
– соответственно показатель скорости изменения численности субъектов
предпринимательства в зависимости от институциональной конфигурации региональной деловой
среды. В данном контексте параметр можно рассматривать как показатель «бизнес-емкости» деловой среды региона. Таким образом, в случае
< бизнес в регионе функционирует в режиме
рентабельности (ресурсов необходимых для прибыльной деятельности хозяйствующих субъектов
достаточно, что позволяет организовываться и рентабельно функционировать новым субъектам бизнеса). При > ресурсов для рентабельной деятельности всех субъектов предпринимательства не
хватает, что приводит к сокращению количества
бизнес-структур в регионе.
Теперь приступим к составлению дифференциального уравнения для ресурсов органов власти,
направляемых на формирование и поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды ( ). С этой целью нам
необходимо отметить, что часть совокупного дохода бизнеса изымается государством в виде налога,
которая вычисляется по формуле:
( ) ,
=
(4)
– доля реального дохода субъектов бизгде
неса, отчисляемая в бюджет в виде налога. Расходы
региональных органов власти, направляемые на
поддержание благоприятной институциональной
конфигурации деловой среды, для простоты будут
приниматься пропорциональными количеству субъектов бизнеса в регионе. Данное предположение исходит из того, что с ростом количества субъектов
бизнеса в регионе увеличиваются расходы, связанные с оказанием государственных услуг, осуществлением контрольно-надзорной деятельности, обеспечением зашиты законных прав предпринимателей
и т.д. Таким образом, для мы получаем следующее
уравнение:
,
,
(5)
=
1−
где
– норма налогообложения дохода бизнеса с учетом региональных налоговых льгот; –
средние расходы на поддержание благоприятной
институциональной конфигурации региональной
деловой среды в расчете на один субъект бизнеса.
Дальше предположим, что органам региональной власти удается сформировать и поддерживать
благоприятную институциональную конфигурацию
деловой среды, что приводит к увеличению количества субъектов бизнеса, функционирующих в режиме рентабельной хозяйственной деятельности .
Таким образом, бизнес-емкость деловой среды региона ( ) – монотонно увеличивающаяся функция от
. Однако при любых условиях не может расти
бесконечно. Независимо от ресурсного потенциала
региона в определенный момент времени будут
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использованы все ресурсы (как внутренние, так и
внешние), необходимые для поддержания благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды. Следовательно, существует
определенное пороговое значение
, определяемое ресурсным потенциалом региона. В данном
контексте можно заключить, что доход от инвестиций в формирование и поддержание благоприятной
институциональной конфигурации региональной
деловой среды подчиняется закону уменьшающейся
отдачи.
Таким образом, функциональную форму для
( ) можно записать в следующем виде
( )=
1+
,
(6)
где – бизнес – емкость деловой среды в условиях отсутствия необоснованного внерыночного
вмешательства со стороны органов государственной
власти (саморазвитие бизнеса на принципах либертарианской модели функционирования1), ед.;
–
максимально возможный рост количества субъектов
бизнеса, функционирующих в режиме рентабельной
хозяйственной деятельности при неограниченных
ресурсах =
, отн. ед.;
– показатель, указывающий на то, как зависит от (относительный
прирост при увеличении от нуля до составляет
⁄2.)
Объединив вместе полученные уравнения, после некоторых упрощений мы получим параметральную модель развития институциональной конфигурации региональной деловой среды:
,
,

=

=

1−
1−

( )

( )

.

(7)

( )=1+
На основе предложенного подхода можно рассмотреть динамику модели развития институциональной конфигурации региональной деловой
среды.
Допустим, при старте со значения, при котором
ресурсы органов власти, направляемые на формирование и поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой
среды = 0, а количества субъектов бизнеса в регионе = ⁄2, модель предсказывает, что первоначально и количество субъектов бизнеса в регионе
( ), и объем ресурсов органов власти, направляемых на формирование и поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды ( ), будут расти. По мере увеличения объемов ресурсов, направляемых на поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды, растет и биз-

нес-емкость региональной деловой среды ( ), ко. В
торая будет приближаться к показателю
условиях благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды количество
субъектов бизнеса в регионе будет увеличиваться
даже в условиях, когда объем ресурсов, которые органы власти могут направлять на поддержание благоприятных условий для бизнеса, перестанет расти
и начнет снижаться. По мере снижения ресурсного
обеспечения благоприятной институциональной
конфигурации региональной деловой среды показатель ( ) также уменьшается до , и количество
субъектов бизнеса в регионе следует за этой переменной.
Причина падения объемов ресурсов органов
власти, направляемых на формирование и поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды, заключается в
следующем. Когда количество субъектов бизнеса в
регионе незначительно, то их рост ведет к увеличению доходов региональных органов власти, часть из
них направляется на поддержание благоприятной
институциональной конфигурации региональной
деловой среды. Однако по мере того, как количество
субъектов бизнеса увеличивается, рост доли доходов региональной власти, которые могут быть
направлены на поддержку благоприятных институциональных условий ведения бизнеса, прекращается и начинает падать. Это обусловлено тем, что в
условиях увеличения деловой активности и улучшения экономической ситуации в регионе начинает
увеличиваться количество населения, как за счет
естественной рождаемости, так и за счет миграционных процессов. Это приводит к опережающему росту затрат региональных бюджетов на исполнение
социальных (которые являются первоочередными)
обязательств. В таких условиях даже при росте общих объемов доходов региональных бюджетов доля
расходов, направляемых на поддержание благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды, будет снижаться. При этом
расходы, необходимые для поддержания благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды в условиях роста количества
субъектов бизнеса, будут постоянно увеличиваться.
В конечном итоге, выполнение все возрастающих социальных обязательств приведет к тому,
что у органов региональной власти начнет не хватать необходимых ресурсов для поддержания благоприятной институциональной конфигурации деловой среды, обеспечивающей аллокативную эффективность хозяйствующих субъектов на принципах
парето-оптимальности. Когда объем ресурсов, который способны выделить органы власти, становится
меньше необходимого для поддержания параметров

1

Либертарианская модель функционирования бизнеса характеризуется отсутствием навязываемых органами власти внерыночных ограничений на деятельность предпринимательских структур [4].
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деловой среды в благоприятном формате, сложившаяся институциональная конфигурация региональной деловой среды разрушается.
Далее, для начала нового цикла формирования
благоприятной институциональной конфигурации
региональной деловой среды
должно стать
меньше (1 − ), или – превысить (
. Учи)
тывая, что деловая среда региона развивается в
условиях стохастики, где на параметры и воздействует значительное количество экзогенных
факторов, новый цикл формирования благоприятной институциональной конфигурации региональной деловой среды начнется при условии достаточно сильного возмущения, способного запустить
новую фазу деловой активности в регионе.
Проведенный анализ позволил прийти к следующим результатам.
1. Получен вывод о том, что рост деловой активности в регионе (увеличение числа субъектов
бизнеса, расширение масштабов хозяйственной деятельности предпринимательских структур и т.д.),
обеспечиваемый благоприятной институциональной конфигурацией деловой среды, не может продолжаться бесконечно долго. В конечном итоге на
определенном этапе социально-экономического
развития происходит разрушение сложившейся благоприятной институциональной конфигурации деловой среды, что, соответственно, приводит к падению предпринимательской (инвестиционной) активности в регионе.
2. Предложенный инструментарий создает возможность органам региональной власти просчитывать параметры формирования и поддержания благоприятной институциональной конфигурации деловой среды и на основе этого принимать рациональные управленческие решения, способствующие
максимально долгому поддерживанию благоприятных условий для развития предпринимательства в
регионе, и эффективно парировать социальные и
экономические риски, вызванные цикличным снижением деловой активности в регионе.
Инструментарий оценки выгодности благоприятной институциональной конфигурации деловой среды для органов региональной власти
Важнейшим элементом проектирования благоприятной институциональной конфигурации деловой среды является разработка инструментария
оценки выгодности данного типа предпринимательской среды как для региональных органов власти
(прежде всего с точки зрения общественной полезности), так и для субъектов бизнеса. Это обусловлено тем, что формирование благоприятной институциональной конфигурации деловой среды повлечет за собой изменение самой архитектуры системы
взаимодействия властных и предпринимательских
структур, то есть будут сгенерированы новые правила игры с новым соотношением выгод и издержек

для взаимодействующих сторон. Так, например, с
точки зрения бизнеса благоприятная институциональная конфигурация деловой среды наравне с прямыми выгодами (снижение административных барьеров, формирование условий для здоровой конкуренции и т.д.) ведет и к возникновению некоторых
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, которых можно было бы избежать в другой конфигурации деловой среды (например, использование неформальных схем ведения
бизнеса). С позиции органов власти формирование
благоприятной институциональной конфигурации
деловой среды, с одной стороны должно позитивно
отразиться на росте поступлений в региональный
бюджет, но, с другой стороны, потребует дополнительных издержек ввиду необходимости поддерживать новые правила игры (это могут быть расходы,
связанные с повышением интенсивности деятельности административных структур по обеспечению
благоприятного делового климата на территории,
необходимостью предоставления некоторых льгот
субъектам бизнеса и т.д.).
В этой связи предложенный нами подход позволяет смоделировать механизм рационального поведения органов региональной власти по отношению к субъектам бизнеса для получения региональными администрациями дополнительных финансовых выгод в результате формирования благоприятной деловой среды. С включением в систему взаимодействия властных структур и предпринимателя
компоненты новых правил игры в рамках благоприятной институциональной конфигурации деловой
среды модель ожидаемых дополнительных выгод
органов региональной власти при взаимодействии с
субъектами предпринимательства можно представить в виде функции полезности:
, , , ,
= (1 − ) ∙
−
−
+
∙
−
− ∙ − ,
(8)
где – средняя величина дополнительной финансовой отдачи от i – субъекта предпринимательства с учетом новых правил игры в рамках проектируемой благоприятной институциональной конфигурации деловой среды; – вероятность уклонения
предпринимателя от новых правил игры в рамках
проектируемой благоприятной институциональной
конфигурации деловой среды;
– ресурсное обеспечение, направляемое на поддержку предпринимателя j-органами региональной власти при новых
правилах игры в рамках проектируемой благоприятной институциональной конфигурации деловой
среды; – вероятность положительного решения о
выделении ресурсного обеспечения на поддержку
хозяйственной деятельности предпринимателя при
новых правилах игры в рамках проектируемой благоприятной институциональной конфигурации деловой среды;
– издержки j-х органов региональной власти, возникающие в связи с принуждением
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предпринимателя к выполнению новых правил игры
в рамках проектируемой благоприятной институциональной конфигурации деловой среды; – дополнительные издержки j-органов региональной власти
в результате недостаточного уровня ресурсной обеспеченности региона.
Приравняв полученную функцию к нулю, после соответствующих преобразований получаем:
=
=

+
−

∙
∙

+
+
∙

=

∙
∙

,
,

(9)
(10)

,

(11)

∙

=
∙

=

,

(12)

.

(13)

Экономический смысл модели заключается в
оценке потенциальных выгод органов региональной
власти, возникающих при формировании благоприятной институциональной конфигурации деловой
среды и новых правил игры для предпринимательского сообщества с целью получения дополнительных финансовых поступлений в условиях сокращения доходов бюджета и роста социальных обязательств (табл. 1, рис. 2).

Таблица 1
Значение средней величины дополнительной финансовой отдачи от i-предпринимателя
с учетом новых правил игры в рамках благоприятной институциональной конфигурации
+
∙ +
∙ при
= 0,1; = 0,1; = 0,1
деловой среды для функции =

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
0,21

0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31

0,14
0,17
0,2
0,23
0,26
0,29
0,32
0,35
0,38
0,41

0,15
0,19
0,23
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0,31
0,35
0,39
0,43
0,47
0,51

0,16
0,21
0,26
0,31
0,36
0,41
0,46
0,51
0,56
0,61

0,17
0,23
0,29
0,35
0,41
0,47
0,53
0,59
0,65
0,71

0,18
0,25
0,32
0,39
0,46
0,53
0,6
0,67
0,74
0,81

0,19
0,27
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0,67
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0,91

0,2
0,29
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0,74
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0,21
0,31
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Рис. 2. Кривые профили средней величины средней величины дополнительной финансовой отдачи
от i-предпринимателя с учетом новых правил игры в рамках благоприятной институциональной
+
∙ +
∙ при = 0,1; = 0,1; = 0,1
конфигурации деловой среды =
Предложенный авторами подход и приведенные результаты обсуждения дают возможность
обосновывать и формировать теоретико-методическую базу для разработки практических механизмов
проектирования и дальнейшего длительного поддержания благоприятной институциональной конфигурации деловой среды в регионе, устойчивой к
негативному воздействию внешней среды, а также

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

может быть использован для разработки инструментария прогнозирования сценариев снижения институциональных рисков в региональном деловом пространстве, что, в свою очередь, позволит гораздо результативнее решать задачи импортозамещения.
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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Функционирование промышленных предприятий в сложных современных экономических условиях, условиях санкций и импортозамещения сопряжено с необходимостью решения проблем обеспечения ресурсоэфективности, экономической и продовольственной безопасности. В связи с чем актуализируется необходимость применения экономикоматематических методов для оценки ресурсного потенциала предприятия.
Анализ ресурсного потенциала предприятия
является вторым ключевым этапом стратегического
анализа. Исследуя факторы производства как в совокупности, так и изолированно, определяется возможность предприятия к эффективному функционированию, то есть дается ответ на ключевой вопрос
развития: можно ли предприятию наращивать объемы выпуска в будущем, или оно приближается к
периоду возникновения трудностей функционирования и необходимо принимать меры по его стабилизации и выживанию [3].
Исследования величины и эффективности использования ресурсного потенциала важно как в
теоретическом, так и в практическом плане, в процессе оптимизации народнохозяйственных и отраслевых пропорций развития, обоснования приоритетных направлений инвестиционной политики предприятия [2].
Любая хозяйствующая организация представляет собой многомерный динамический объект,
описываемый множеством показателей. Определение уровня развития организации на основе комплекса показателей дает возможность построения
шкалы для измерения ее ресурсного потенциала.
В качестве объекта исследования было выбрано
одно из крупнейших хлебопекарных предприятий
г. Воронеже.
Поскольку грамотное и адекватное управление
ресурсным потенциалом влияет в целом на результаты работы предприятия и его конкурентоспособность, в системе управления производством на хлебозаводе особую значимость имеет объективный
анализ эффективности деятельности предприятия
на основе оценки качества как поступаемого на
предприятие сырья, так и готовой продукции, а

также всего технологического процесса. С этой целью были выделены три основные составляющие
ресурсного потенциала – технический и трудовой
потенциал, финансовый потенциал и технологический потенциал [1].
Для расчета комплексной оценки ресурсного
потенциала организации был использован следующий алгоритм (рис. 1).
В ходе исследования был проведен корреляционный анализ показателей оценки этих видов потенциала, который показал, что значительная часть аналитических коэффициентов показывает сходную
динамику и, следовательно, часть индикаторов избыточна при проведении процедур оценки потенциала. В результате перечень показателей возможно
сократить, оставив для анализа технического и трудового потенциала – Производительность труда (П),
Фондорентабельность оборудования (Фро); Уровень зарплатоемкости (Зп); финансового потенциала - Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Коок), Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коос), Оборачиваемость запасов (Оз),
Рентабельность чистых активов (Рча); технологического потенциала – Коэффициент соответствия
влажности муки (Квл.м.); Коэффициент соответствия массовой доли сухой клейковины (Ккл); Коэффициент соответствия белизны муки (Кб); Коэффициент соответствия влажности продукции
(Квл.пр.); Коэффициент соответствия пористости
мякиша хлеба (Кп); Коэффициент использования
производственной мощности (Км); Степень технического состояния оборудования (Ко).
Расчеты по этапам алгоритма представлены в
табл. 1-3.
Так результаты комплексной оценки технического и трудового потенциала представлены в
табл. 1.
Результаты комплексной оценки показателей
финансового потенциала представлены в табл. 2.
Результаты комплексной оценки технологического потенциала представлены в табл. 3.
Для более наглядного представления изменения интегральных оценок ресурсного потенциала
организации был построен фазовый портрет (рис. 2).
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Рис. 1. Алгоритм расчета комплексной оценки потенциала организации
Таблица 1
Матрица стандартизованных значений показателей динамики технического
и трудового потенциала и комплексных оценок потенциала
Значение функКомплексные
Стандартизованные значения
ции, описываю- оценки потенщей потенциал
циала
2010
3,41
1,57
10,53
11,03
82,02
2011
3,71
0,82
11,86
12,13
90,19
2012
5,17
2,54
10,93
12,33
91,65
2013
5,31
2,15
11,56
12,85
95,50
2014
3,21
3,48
9,31
10,38
77,15
Эталонное
значение
13,45
100,00
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Таблица 2

2010
2011
2012
2013
2014
Эталонное
значение

Матрица стандартизованных значений показатели оценки
финансового потенциала и комплексных оценок потенциала
Значение функСтандартизованные значения
ции, описывающей потенциал
11,50
11,20
8,98
2,27
18,47
12,08
11,58
8,93
1,31
18,86
14,05
11,15
7,98
3,74
19,88
12,87
9,10
7,87
3,07
17,83
11,97
10,21
10,36
4,86
19,34
21,25

Комплексные
оценки потенциала
86,93
88,78
93,58
83,90
91,03
100,00

Таблица 3
Матрица стандартизованных значений показатели оценки технологического
потенциала и комплексных оценок потенциала
Значение функКомплексные
Стандартизованные значения
ции, описываю- оценки потенщей потенциал
циала
2010
11,50
11,20
8,98
2,27
18,47
86,93
2011
12,08
11,58
8,93
1,31
18,86
88,78
2012
14,05
11,15
7,98
3,74
19,88
93,58
2013
12,87
9,10
7,87
3,07
17,83
83,90
2014
11,97
10,21
10,36
4,86
19,34
91,03
Эталонное
21,25
100,00
значение
Аналитический вид функций, описывавших соответственные потенциалы, приведены в табл. 4.
Таблица 4
Аналитический вид потенциальных функций
Потенциал
Функция
Техникотрудовой
потенциал
Финансовый потенциал
Технологический потенциал

y=0,39Z1+0,26Z2+0,88Z3
y =0,66Z1+0,54Z2+0,49Z3+0,17Z4
y =0,94Z1+0,22Z2+0,18Z3+
+0,1Z4+0,08 Z5+0,12 Z6+0,06 Z7

Изменение ресурсного потенциала отражает в
динамике, насколько рационально организация использовала свои возможности. Эталонное значение
соответствует 100. Значение показателя потенциала

позволяет судить о близости организации в тот или
иной момент времени к эталонному состоянию.
За исследуемый период значения технического
и трудового потенциала, а также финансового потенциала показывали неустойчивую динамику, что
объясняется наличием неблагоприятных внешних
факторов воздействия рыночной среды, а также недостаточно хорошо продуманной деловой политикой предприятия [1].
Технологический потенциал оставался стабильно высоким на протяжении всего исследуемого
периода, что говорит о высоком качестве поступаемого на предприятие исходного сырья, а главное –
готовой продукции.
Предложенный методический подход к оценке
потенциальных возможностей и степени их использования может быть применен любым хозяйствующим субъектом в целях роста ресурсоэфективности и ресурсного потенциала, а также повышения
результативности деятельности промышленных
предприятий в сложных современных экономических условиях.
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Рис. 2. Фазовый портрет интегральных оценок
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ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА ГЕОПОЛІТИКИ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ
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veteranov_spets%naza_rasskazal_kak_otpravlyaet
_v_gumkonvoyah_na/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
«Во время холодной войны мир с большим опасением наблюдал за советским военно-промышленным комплексом. От наблюдателей ускользнуло сооружение другого гигантского комплекса, игравшего не меньшую роль для развития СССР, чем оборонная промышленность, – энергетического комплекса. При этом уже тогда нефтяной и газовый экспорт финансировали статус военной сверхдержавы,
поддержку государств-сателлитов, а также коммунистическую мировую революцию. Советский энергетический комплекс представлял собой огромную
единую промышленную империю: бесчисленные
производственные мощности, транспортные системы длиной в тысячи километров, разбросанные по
всей стране резервные хранилища, ведущие в Восточную и Западную Европу трассы, гигантские гавани для отгрузки нефти, геологические институты
и залежи так называемых стратегических энергетических запасов, разработка которых была отложена
на более поздний срок. После развала Советского
Союза энергетическая империя распалась, её части
оказались на территориях новых независимых государств. Среднеазиатским странам достались доходные нефтяные и газовые месторождения, а таким
государствам, как Украина и Беларусь, – стратегическая транзитная монополия для экспорта энергоносителей в Европу. Бывшие государства Варшав-

ского договора тоже не остались с пустыми руками – они приобрели ценные части распавшегося
энергетического комплекса в виде проводящих систем, газгольдеров, нефтеперерабатывающих заводов и погрузочных портов. Каждая из сторон пыталась извлечь из своего наследства как можно
больше пользы.
В 90-е годы цена на энергию упала до минимума, множество нефтяных и газовых фабрик с их
устаревшими промзонами и обнищавшими рабочими стали для государств скорее обузой, чем достоянием. В России во время «дикой» приватизации
старые советские нефтяные производства переходили в руки новых олигархов по сильно заниженной
стоимости. Незадолго до окончания ельцинской эры
между олигархами и правительством разгорелся
конфликт из-за газового монополиста «Газпрома».
Тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин,
ранее занимавший пост министра энергетики СССР,
смог отвоевать в пользу государства контроль над
важнейшим источником валютных поступлений
страны. Однако, ни власти, ни новые владельцы
производств в 90-е годы не обладали необходимым
капиталом для модернизации энергетического комплекса. Падение добычи можно было остановить
только с иностранной помощью. В страну приглашались западные энергетические концерны-инвесторы. Сначала они отказывались вкладывать свои

176

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Ів. Ан. Ті. Сталкер
капиталы, опасаясь рисков. Чтобы их заинтересовать, правительство предоставило им привилегии в
виде освобождения от налогов и специальные разрешения при разработке ресурсов. Это зашло настолько далеко, что государство, заключая договора
с иностранными концернами, отказывало себе в
своей марже прибыли на 25–30 лет вперед. У представителей западного делового мира из-за этого разгорелся еще больший аппетит. А, может, Россия интернационализирует свои минеральные полезные
ископаемые? Компания «ВР» купила в южной Сибири доходное газовое месторождение будучи
твёрдо уверенной в том, что, когда-нибудь начнёт
продавать газ в Китай. Другие нефтяные транснациональные корпорации позволили заманить себя таким образом на полуостров Сахалин.
С 60-х по 90-е годы прошлого столетия 85% мировых резервов нефти находилось под контролем
транснациональных концернов. Но потом произошло изменение парадигмы. Постоянно растущие
цены на нефть способствовали выработки Кремлём
новой энергетической стратегии, которая могла бы
решить все российские проблемы 90-х. Сначала из
бурлящего экспортного источника был создан Резервный фонд, в который вливались общие поступления от энергетического бизнеса. С цены на нефть,
превышающей 15 долларов за баррель, российские
поставщики обязались платить государству 90%
экспортного налога. Иностранные концерны лишились своих привилегий по добыче нефти и вынуждены были согласиться на роль младших партнеров.
Все планы развала «Газпрома», принявшие в 90-е
годы конкретные формы, были отложены. От олигархов потребовали продать все приобретенные ими
в 90-е годы нефтяные компании обратно во владение таких государственных концернов, как «Газпром» или «Роснефть». Те, кто попытался этому сопротивляться, лишались власти, изгонялись или –
как в случае с Ходорковским – были лишены собственности. Государственная власть снова устанавливала контроль над стратегическими сферами полезных ископаемых и разработкой ресурсов. Согласно финансовому институту «Тройка Диалог»,
доля государства в нефтяных и газовых компаниях с
2004 по 2007 год выросла с 32 до 47%. Через три
года она уже намного превышала 50%. Государство
будет решать в будущем вопросы о стратегических
инвестициях, энергообеспечения заграницы, а также
по аккумулированию доходов от экспорта. Страна
оказалась в завидном положении, получив возможность финансировать оздоровление своей экономики, возникший подъем и амбициозные военные
расходы не с помощью скудных налогов, собираемых с населения, а посредством текущих непрерывным потоком нефтедолларов. Путин даже смог
позволить себе ввести самую низкую в мире налоговую ставку в 13%.
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Российские политики всегда были хорошими
шахматистами. И в энергетической политике тоже.
Для стратегов Кремля было очевидно, что изобилие
топлива в России будет вызывать подобного рода
ненасытность на мировых рынках не долее, чем до
середины XXI века. После этого мировые запасы
энергоресурсов начнут медленно иссякать, и человечеству придется перейти на другие источники
энергии, чтобы обеспечить себе ток в розетках и работающие моторы автомобилей. Но все равно в ближайшие 20–30 лет в мире, становящемся все более
зависимым от сырья и энергии, Россия может играть
роль энергетической сверхдержавы. На сегодняшний день страна добывает такое количество нефти и
газа, которое она в состоянии выгодно продать. В
северной области Каспийского моря, на востоке Сибири и в российской части Арктики хранятся основные стратегические ресурсы энергетической державы, ожидающие часа своей добычи, когда все
остальные источники иссякнут.
Энергетическая стратегия России определена
до 2030 года. К этому моменту апогей нефтяной эры
останется позади, после чего ископаемые горючие
материалы перестанут играть столь важную роль.
До этого времени Россия должна стратегически использовать свое национальное сырьевое богатство
для модернизации. Одновременно освободить экономику от абсолютной зависимости от экспорта сырья. К уже перечисленным мерам добавляются и
другие. До 2030 года ЕС понадобятся дополнительные 200 миллиардов кубометров газа. Россия готова
поставлять необходимые объемы из западной части
Сибири через новый трубопровод. Количество природного газа, которое в будущем потребуется азиатским странам, пока точно не оценено и зависит от
перспектив экономического роста Китая и Индии.
Россия готова переориентировать свою экспортную
инфраструктуру на Южную Азию и обеспечить континент газом и нефтью. Для этого стране понадобятся миллиардные инвестиции в едва начатую добычу в Восточной Сибири, на Камчатке и на Северном полюсе. Одновременно экономика России растет на 4% в год. До 2020 года внутренний спрос на
природный газ в стране поднимется на 50%, так же
как на 50% вырастет и европейский спрос на газовый импорт. В Китае потребление газа увеличится
от 6 до 13%. To есть Россия должна удвоить выработку газа, чтобы удовлетворить как собственных,
так и европейских потребителей.
Из-за высокого внутреннего потребления уже
сейчас «Газпром» может выполнять свои экспортные обязательства только с помощью дополнительных закупок газа из Средней Азии. В российском
государственном энергетическом хозяйстве природный газ составляет 50%. Российское правительство
планирует серьезно поднять внутренние цены и, за
счёт сокращения внутреннего потребления, создать
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дополнительные объемы для экспорта. Углеводороды и в дальнейшем должны использоваться для
доходного экспорта, спрос на дополнительную
энергию на внутреннем рынке можно будет удовлетворить за счет повышения производства атомной
энергии с 15 до 25%.
Российская энергетическая стратегия в будущем предусматривает переработку нефти и газа в
собственной стране. Сейчас 90% энергоносителей
продается за границу в сыром виде. В следующие
десятилетия химическая индустрия в первую очередь должна извлечь пользу из национальных природных богатств. Поэтому экспорт сырой нефти
должен быть сокращен. Впрочем, все это не дает ответа на вопрос о необходимости увеличения объемов добычи. Разработка новых газовых месторождений на Ямале и Штокмане откладывается по причине недостатка технологий и ноу-хау. Без иностранного сотрудничества Россия едва ли сможет
осуществить модернизацию своего энергетического
комплекса и увеличить добычу природного газа и
нефти. Поэтому в 2010 году было принято новое решение правительства об организации совместных
предприятий с платежеспособными и, главное, технологически продвинутыми иностранными нефтяными транснациональными корпорациями. Государственная нефтяная компания «Роснефть» заключила стратегическое сотрудничество с «ВР». Российская сторона нуждалась в техническом оборудовании «ВР», чтобы начать добычу нефти на арктическом шельфе. Вместе с этим государственный
холдинг рассчитывал с помощью концерна «ВР» открыть для себя внешние рынки. В настоящий момент это СП пока находится в подвешенном состоянии, однако «Газпром» уже несколько лет поддерживает подобные совместные предприятия с немецкими
энергетическими
концернами
BASF/
Wintershall и E.ON/ Ruhrgas, итальянским ENI на
Ямале и французским Total, а также норвежским
Statoilua Штокмане.
В энергетическую стратегию входит и открытие стратегических отраслей нефтяной и газовой
промышленности иностранным инвесторам. Доля
прямых инвестиций в сферу энергетики в следующие годы должна вырасти на 12%. В последнее
время от Путина можно было услышать, что российский энергетический сектор относится к самым либеральным в Европе. По словам Путина, правительство вычеркнуло большинство предприятий из
списка не подлежащих приватизации «стратегических предприятий» по добыче сырья. Теперь их ничто не ограничивает. После фазы консолидации
энергетического комплекса посредством огосударствления Россия вернулась на дорогу конструктивного сотрудничества с западными партнерами.
Их инвестиции в разработку минерального сырья
будут крайне необходимы в ближайшие годы. В

Восточной Сибири добыча также должна быть освобождена от налогов. Характерно, что, давая что-нибудь западным предпринимателям, правительство
тут же что-то забирало обратно. Иностранная добыча в будущем должна облагаться высокими импортными пошлинами, чтобы таким образом поддержать национальное машиностроение.
В 2010 году 65% всех мировых запасов нефти
находились под контролем государств и государственных концернов крупных нефтедобывающих
стран. Такие европейские международные концерны, как Shell, British Petroleum (BP), Statoil Hydro
и Total, вынуждены были скрипя зубами принять изменение правил игры и уступить первое место таким
компаниям, как Saudi Aramco, «Газпром», CNPC
(Китай), NIOC (Иран) и PDVSA (Венесуэла). Тем
временем заупрямились американские концерны.
Во времена головокружительно подскочивших цен
на нефть европейские фирмы не хотели упускать рекордные прибыли, тогда как американцы неистовствовали из-за потери геополитического влияния,
оказываемого через их предприятия. При этом на
Среднем Востоке США все поставили на карту.
Бывший глава Федеральной резервной системы
США Алан Гринспен откровенно признался, что
американцев в войне в Ираке интересовала нефть.
Америка хотела обеспечить доступ своих концернов
к иракской нефти. Само собой напрашивается предположение, что и в войне в Ливии 2011 года французы и англичане руководствовались подобными
мотивами. Это были контуры нового сырьевого миропорядка, в рамках которого избалованные успехом западные актёры не хотели ничего терять.
В 90-е годы Россия и США завязали многообещающее сотрудничество в энергетическом секторе,
которое к началу XXI века приняло конкретные
формы. Американские концерны проявили интерес
к переоборудованию российских терминалов для
транспортировки сжиженного природного газа
(СПГ) с Каспийского моря и Мурманска. Они даже
показали свою готовность проложить стратегические нефтепроводы для транспортировки среднеазиатских энергоносителей через российскую территорию вплоть до Черного моря. После событий 11 сентября 2001 года в странах Персидского залива не исключались волнения. Вынашивались планы по созданию на российской территории нефтяных и газовых резервов для снабжения Запада. Российско-американский энергетический диалог протекал в более
доверительном ключе, чем европейско-российский.
Шеф «Юкоса» Ходорковский получил от Кремля задание организовать экспорт СПГ через Атлантику
на Американский континент. «Юкос» приобрел
нефтяные терминалы в Мурманске и в латышском
Вентспилсе. Внезапный арест Ходорковского оборвал энергетическое сотрудничество.
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Спустя годы в одном из интервью Ходорковского спросили, почему он подвергался преследованиям. Олигарх высказал предположение, что скорее
всего его планы слияния с одной американской
нефтяной корпорацией побудили Кремль сорвать
стоп-кран. Ходорковский забыл упомянуть, что у
него произошел нешуточный конфликт с российскими властями из-за поставок нефти в Китай. Олигарх хотел протянуть в Поднебесную собственный
нефтепровод, чтобы «Юкос» смог обосноваться на
ненасытном азиатском рынке. У Кремля же относительно этого были свои собственные планы. Незадолго до ареста, в октябре 2003 года, Ходорковский
посетил Берлин и держал речь в Канцелярии федерального канцлера. Он оставил о себе противоречивое впечатление. С одной стороны, в продуманной
речи в Немецком Совете по внешней политике под
громкие аплодисменты он пообещал в будущем посвятить себя созданию российского гражданского
общества. С другой стороны, попросил у Германии
поддержки в борьбе против Кремля. Развал его концерна подвел заключительную черту под энергетической экономической моделью 90-х. Впоследствии
все пути к российскому энергетическому сектору
пролегали исключительно через Кремль.
Сегодня российская энергетическая отрасль
страдает от коммуникационной проблемы. Западные страны очень заинтересованы в сотрудничестве
с энергетической сверхдержавой, однако один
только внешний вид самоуверенных и надутых новых российских энергетических царей, в основном
выходцев из старого советского энергетического
комплекса, не вызывает симпатии. Мало кто из русских ответственных руководителей владеет иностранными языками, менеджеры не умеют вести
себя с западными СМИ. Отношение к западным
партнерам уничижительное. На российских нефтегазовых конференциях дискуссии не приветствуются, попыток достичь консенсуса не предпринимается. Вся вина обычно перекладывается на других.
Собственное мнение навязывается партнерам по переговорам или аудитории агрессивно и без права на
возражения. Поэтому неудивительно, что даже у
благосклонных западных наблюдателей возникает
чувство, что Россия как бы пытается доминировать
над другими в энергополитическом отношении. Бесчисленные западные PR-фирмы, подряженные
улучшить российский имидж, каждый раз стонут,
когда их доброжелательные советы резко отвергаются. Если российским концернам рекомендуют вести разумную и прозрачную работу по лоббированию в западных столицах, они отмахиваются: мы,
мол, не садимся за один стол с политическими пешками, а обращаемся напрямую к главам государств.
После того, как Россия снова объединила энергетический комплекс на собственной территории,
был сделан следующий консолидирующий шаг –
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стало поощряться внедрение российских концернов
в энергетические инфраструктуры бывших советских республик и бывших государств Варшавского
договора. Больших успехов в этом деле Россия достигла в Беларуси и Армении. Шаг за шагом Москва
получала там контроль над местными производствами и транзитными системами. В 2010 году начались переговоры с Украиной о слиянии государственных концернов «Нафтогаз» и «Газпром».
Российский газовый монополист, являясь совладельцем транзитного газопровода, проходящего
по территории Польши и Балтики, стремится завладеть стратегически значимой нефтегазовой компанией «MOL» в Венгрии и, по мере прокладки газопровода «Южный поток» по территориям Балканских стран, протягивает свои щупальцы к энергетически-релевантным индустриальным структурам
государств бывшей Югославии. В Германии «Газпром» является соучредителем совместного предприятия «Wingas», благодаря чему Россия имеет
возможность поставлять свой газ напрямую в центр
Европы. Российский нефтяной концерн «Лукойл»
проводит подобный курс экспансии в Центральной
Европе, одновременно обеспечив себе долевое участие на рынке заправочных станций в США. «Газпром» заинтересован в скупке западноевропейских
муниципальных энергопредприятий общего пользования ради получения возможности продавать свой
газ на местах. Евросоюз относится к этим планам с
недоверием.
Интеграция в производственные структуры
других стран усиливает стратегическое значение
России как энергетической державы на европейском
континенте. При такой скупке вряд ли возможно избежать противодействия. Когда Литва отказалась
продать свою нефтяную перерабатывающую фабрику «Мажейкю нафта» российскому инвестору и
вместо этого передала ее в польское владение, Россия прекратила снабжение фабрики сырой нефтью.
С тех пор российская нефть больше не течет по балтийскому нефтепроводу, а вместо этого отправляется из Санкт-Петербургского порта морским путем» [1, с. 141-152].
«В середине 90-х годов Путин написал кандидатскую диссертацию, в которой сформулировал
своё видение. Россия должна строить экономику,
опираясь на мощь своих минерально-сырьевых запасов. России нужны концерны, которые на основе
концепций государственно-частного партнерства
смогут конкурировать с транснациональными корпорациями. Читатель диссертации быстро переносится в сегодняшнюю действительность. Спор по
поводу прокладки новых трубопроводов из нефте- и
газодобывающих областей бывшего Советского Союза в Каспийском регионе принял контуры геополитики бывших мировых империй. Новая «Большая
игра» читается как захватывающий криминальный
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роман. Важным элементом топливно-энергетического комплекса России являются трубопроводы.
Москва хочет сохранить свою газопроводную монополию, и чтобы не возникло никаких альтернативных транспортных путей в обход ее территории. По
этой причине Россия скупает энергоносители в государствах Средней Азии, чтобы продавать их на Запад под видом собственного газа. Эта схема
успешно работала до тех пор, пока Россия не потребовала от стран-транзитёров Украины и Беларуси
платить за нефть и газ по мировым ценам. Естественно, что среднеазиатские государства в свою
очередь захотели получать оплату за энергопоставки по мировым тарифам.
Еще 20 лет назад никто не мог себе представить
отмежевание советских «исламских колоний». Когда же такое отделение произошло, новые владельцы нефтяных и газовых ресурсов обнаружили,
что малочисленные трубопроводы, которые могут
доставить их бесценный товар на мировые рынки,
все до единого проходят через Россию. После развала Советского Союза в Каспийском регионе
столкнулись энергетические интересы России,
США, ЕС, Китая и Ирана. США и Евросоюз задались целью освободить регион из российского
«плена» и проложить новые трубопроводы через
Кавказ в Европу. Планы строительства альтернативных трубопроводов растянулись на бесконечно долгий срок. Территориальные конфликты на Северном
и Южном Кавказе задерживали отгрузку кавказской
нефти и газа. Россия изо всех сил сопротивлялась
потере своей транзитной монополии, а два покушения на тогдашнего главу Грузии Эдуарда Шеварднадзе стали свидетельством того, с какой бесцеремонностью проводились геополитические споры.
Только в 2005 году в действие, наконец, вступил
пролобированный США нефтепровод Баку– Джейхан, способный в обход России через Грузию вести
прокачку 800 тысяч баррелей азербайджанской
нефти в день (1% мирового производства) к турецкому побережью Средиземного моря. Через 10 лет,
параллельно нефтяному транзитному пути, по газопроводу «Набукко», строительство которого форсируется Евросоюзом, через Турцию в Европу будет
ежегодно поставляться 30 миллиардов кубометров
газа. Наряду с 10 миллиардами кубометров азербайджанского газа по газопроводу «Набукко» могут потечь дополнительные объемы туркменского и северо-иракского газа. США запретили его поставки
из Каспийской зоны через Иран. Туркменистан пообещал Евросоюзу ежегодно закачивать 40 миллиардов кубометров газа, однако многие эксперты подозревают, что Ашхабад рискует запасами своих резервов, раздавая обещания всем подряд – русским,
китайцам, индийцам, а также европейцам. Казахстан тоже искал возможности диверсификации от
Москвы и проложил собственные транспортные

маршруты на Запад для своих горючих материалов.
Государственный концерн «Мунайгаз» приобрел
два терминала на черноморском побережье – в Румынии и Грузии – и обеспечил себе прямой доступ
к европейским нефтяным рынкам.
России осталось только беспомощно наблюдать, как разваливается ее трубопроводная монополия на Южном Кавказе. Москва долгое время ставила препоны строительству трубопровода «Набукко». Она была уверена в том, что ЕС ни за что не
удастся собрать необходимые для его строительства
8 миллиардов евро. Россия скупила значительную
часть азербайджанского газа. Однако Баку не хотел
попадать в одностороннюю зависимость от Москвы
и все больше ориентировался на «Набукко». Только
Армения, энергетическая структура которой в значительной мере контролировалась российскими
концернами, осталась верной Москве. Между тем,
Грузия покупала свой газ у Азербайджана.
В 2010 году Россию постиг очередной шок.
Российская транзитная монополия теперь была прорвана и в восточной части Каспийского моря – в
Средней Азии, и в этот раз не Америкой, а Китаем.
Китайский государственный концерн вошёл в энергетические комплексы среднеазиатских государств,
вложив в это миллиарды долларов. Китай обеспечил
эти страны кредитами, их выплаты производились в
виде поставок газа и нефти. Менее чем за два года
был проложен нефтепровод из Средней Азии в Китай. С начала китайского бума, произошедшего
10 лет назад, Пекин постоянно наседал на Москву,
настаивая на строительстве газовых и нефтяных
трасс, по которым бы производилась прокачка минерального сырья из сибирских месторождений на
северо-запад Китая. Шеф «Юкоса» Ходорковский
был самым большим лоббистом подобного нефтепровода. Однако Кремль отказывался передать Китаю роль энергетического рулевого азиатского континента, оставляя за собой право контролировать
азиатский энергетический бизнес. Интерес к энергетическому сотрудничеству в Азии проявлял не
только Китай, но и Южная Корея с Японией. После
того, как среднеазиатские нефть и газ потекли на Восток, Кремль решил перейти в наступление и на
25 миллиардов долларов китайского государственного кредита проложил 7000-километровый газовый и 5000-километровый нефтяной трубопроводы.
В будущем Китай будет получать газ из Западной
Сибири, а нефть – из разработанных всего на 10%
месторождений Восточной Сибири. Удивительно,
что Россия, постоянно требующая от своих европейских клиентов платежей по мировым рыночным ценам, в случае с Китаем согласилась на более низкую
экспортную цену на газ. В будущем Китай должен
получать ежегодно 30 миллиардов кубометров «голубого золота», что составит около одной пятой европейских экспортных объемов.
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Первая из энерго-политических инициатив президента Медведева, когда-то занимавшего должность председателя совета директоров «Газпрома»,
была направлена на государства Средней Азии.
Медведев предложил им проложить газопровод в
Россию вдоль восточного берега Каспийского моря.
Москва взяла бы на себя большую часть расходов на
строительство. Целью этой акции было предотвращение строительства «Набукко», а также китайского газопровода. Таким образом, Россия нарушила неписанные законы «Большой игры». Когда во
время финансового кризиса в Европе упал спрос на
газ, Москва больше не захотела покупать его у Туркмении. Причиной для нарушения договора Москва
назвала повреждение трубопровода, по которому
«голубое золото» до этих пор текло на север. Ашхабад обвинил Москву в газовом саботаже, отвернулся
от Москвы и присоединился к европейской идее газопровода «Набукко».
Однако, чтобы наполнить трубы «Набукко» газом, Туркменистан должен быть очень убедительным в переговорах с сопредельными государствами
Каспийского бассейна, так как с момента развала
Советского Союза велись горячие споры о правовом
статусе его акватории. Несмотря на то, что находящиеся на шлейфе ресурсы углеводородов уже распределены, прокладка трубопровода требует согласия всех стран-совладельцев. Сейчас, например,
Москва и Тегеран запрещают строительство облюбованного Западом транскаспийского подводного
трубопровода, предназначенного для транспортировки среднеазиатского газа в Азербайджан.
В попытках избежать географической и политической изоляции Туркменистан присоединился к
планам строительства газопровода длиной в 1600
километров, проходящего из Туркменистана через
Афганистан и Пакистан к берегам Индийского океана. Этот шаг окончательно подорвал российскую
транзитную монополию в Средней Азии. Газопровод «TAPI», который должен ежегодно прокачивать
33 миллиарда кубометров газа, открывает, прежде
всего, американским концернам доступ к ресурсам
Каспийского моря, помогая полностью изолировать
Иран и ограничить российское влияние. Задачей
НАТО является обеспечение безопасности проекта
строительства.
Трубопровод «Южный поток» приобретает для
России большее значение, чем «Северный поток».
Многие эксперты придерживались мнения, что два
трубопровода, проложенных из южного региона
бывшего Советского Союза, коммерчески себя не
оправдают. Между тем, ЕС приобретал значительную часть газа в виде СПГ на спотовом рынке. Газопровод начал терять свое уникальное значение. В
конкурентной борьбе между «Набукко» (30 миллиардов кубометров ежегодно) и «Южным потоком»
(63 миллиарда кубометров) Россия все же впереди.
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Международный консорциум «Газпрома» с традиционными партнерами ENI и Wintershal представлен
серьёзно. Запланированные объемы газа гарантированы и куплены клиентами из Евросоюза. С многочисленными балканскими государствами Москва
находится уже в заключительной стадии переговоров о трассе газопровода. На тот случай, если какойнибудь балканской стране вздумается слишком повысить ставки, российская энергетическая дипломатия припрятала другие козыри. Кремль сталкивает
лбами Бухарест с Софией, Белград с Загребом,
Прагу с Братиславой. Разумеется, финансово ослабленные бывшие республики Югославии, Румыния,
Болгария и Греция заинтересованы в миллиардных
заработках на транзите газа через свои территории.
С другой стороны, они не хотят оказаться между
фронтами газовых проектов. Хотя ЕС и не мог обещать наполнить достаточным количеством газа газопровод «Набукко», он мог бы привлечь перспективой вступления в него, что имело бы решающее
значение, прежде всего для бывших республик Югославии. Тогда Италия проложила бы через море
Трансадриатический газопровод в качестве продления для прокачки газа из Албании в Евросоюз.
Ключевую роль в энергоснабжении Южной Европы играет Турция. Эта страна вскоре может стать
важнейшим распределителем российского и среднеазиатского газа на юге ЕС. Но Анкара ни в коем случае не хочет оставаться «только» транзитной страной. В ее планах – перепродажа чужих энергоносителей. Теоретически Турция могла бы «купаться» в
природном газе. Через российский черноморский
газопровод «Голубой поток» в Анкару будет ежегодно поступать 9 миллиардов кубометров газа. В
будущем по газопроводам «Набукко» или «Южный
поток» в страну может потечь дополнительный газ.
Азербайджан, Туркменистан, Иран и Ирак – потенциальные поставщики газа, стоят наготове. Через
Босфор и Дарданеллы турки контролируют транспортные маршруты танкеров, ведущие из российского черноморского региона в Европу. Таким образом, они также получат контроль над будущими поставками СПГ на Запад. В своей геополитической
игре они не преминут воспользоваться этой геополитически ключевой позицией. Перед Анкарой непростой выбор: «Набукко», а с ним и повышение
шансов вступления в Евросоюз или «Южный поток», а с ним возможность в высшей степени перспективного альянса с энергетической сверхдержавой Россией. Последнее радикальным образом изменило бы нынешнее геополитическое соотношение
сил в черноморском регионе» [1, с. 154-160].
«В новогоднюю ночь 2005/06 года, когда повсюду на планете стреляли пробки шампанского, в
центральном офисе «Газпрома» состоялась невиданная доселе миром демонстрация силы. По телевизору показали, как шеф «Газпрома» с холодной

181

Ів. Ан. Ті. Сталкер
улыбкой перекрывает газовый кран своей соседке
Украине. Но что произошло? В рамках переговоров
о вступлении России в ВТО Запад годами настаивал
на повышении российских внутренних цен на газ и
нефть до мирового рыночного уровня, чтобы не искажать конкуренцию на энергетическом рынке.
Украина вступила в ВТО задолго до России. Киев
ратифицировал Энергетическую хартию вместе с
соответствующими законами о транзите. Таким образом, Киев принял западные правила игры. Однако
страна постоянно имела задолженность по оплате
российских газовых счетов. Каждый год Украина
покупала природный газ из России на 10 миллиардов долларов США. К концу 90-х годов долговое
бремя возросло почти до двух миллиардов долларов. Но каждый раз проблема долга решалась с помощью особых политических договорённостей. За
задолженности рассчитывались в счёт оплаты за
транзит российского газа и за аренду расположенной в Крыму базы российского Черноморского
флота.
Москва постоянно пыталась заманить Украину
в единое экономическое пространство и проявляла
готовность в случае ее вступления на годы вперед
снабжать Киев дешевым газом. «Газпром», приверженный идее восстановления бывшего советского
энергетического комплекса, уже давно лелеял мечту
завладеть стратегическими газотранспортными сетями Украины. Если бы Киев уступил газопровод
России, то он смог бы получать сколько угодно газа
по внутренней российской цене. Постоянная задолженность Украины происходила от того, что Киев
был не в состоянии понизить потребление энергии и
потому в больших количествах откачивал из газопровода для собственных нужд транзитный газ,
предназначенный для Запада. Москва обвиняла
Украину в воровстве, а Киев аргументировал тем,
что пошёл бы на уступки в вопросах размещения
российского Черноморского флота и транспортных
тарифов.
Необходимо было найти выход из этого латентного конфликта. Через украинскую территорию
проходило 80% поставляемого в Европу российского газа и почти четверть общего количества газа,
импортируемого ЕС. Таким образом, Украина являлась транзитной страной стратегического значения.
Путин и Шредер в 2002 году считали, что они были
на пороге решения проблемы. Они разработали
идею международного консорциума для украинской
газопроводной системы. Более 90% украинской трубопроводной системы устарело. На модернизацию
инфраструктуры по предварительным подсчетам
требуется 15 миллиардов евро. Украинские трубы
должны перейти во владение украинских, российских и европейских энергетических концернов, которые бы и оплатили их модернизацию. После этого
газовый транзит осуществлялся бы на трехсторон-

ней основе. Однако украинское правительство объявило национальную транзитную систему не подлежащей продаже, а Парламент назвал ее важнейшим
символом национального суверенитета. На самом
деле Киев не хотел ни с кем делиться ежегодно получаемыми за российский транзит двумя миллиардами евро, составлявшими значительную часть государственного бюджета. Правительственные круги
Москвы и Киева к тому же хотели сохранить коррупционные схемы в газовом бизнесе.
В 2004 году Украина стояла на пороге вхождения в единое экономическое пространство, но тут
разразилась «оранжевая» революция. Пророссийски
настроенный восточный украинец Виктор Янукович
и прозападный Виктор Ющенко вступили в схватку
за власть. Последний выиграл, после чего взял курс
на быстрое вступление в НАТО и Евросоюз. Это
привело к холодной войне между Москвой и Киевом. Путин предостерегал Ющенко от вступления в
Североатлантический альянс. Историческая «колыбель» средневековой России, Киевская Русь, не
должна была оказаться в чужом союзе безопасности. Когда украинский президент необратимо повернулся к Западу, Россия начала требовать от своей
соседки оплату за газ по ценам мирового рынка. Но
Ющенко не мог согласиться с повышением установленного тарифа с 40 до 100 долларов за кубометр и
заморозил выплаты. В ответ на это «Газпром» перекрыл газ. Чтобы не замерзнуть, Украина, как и в
прошлом, продолжила откачку горючего из экспортной трубы, ведущей на Запад.
ЕС был в ужасе. Впервые за последние 40 лет
газовой торговли «братская» война славянских государств угрожала ощутимым дефицитом импорта
энергии в Европу. Сначала Запад взял под свою защиту предположительно более слабого соперника –
Украину. На Западе бытовало мнение, что поставкой дешевых энергоносителей Россия обязана компенсировать бывшим республикам СССР прошлую
советскую колонизацию. Но ведь поставщик электричества так же «отрубил» бы электричество
немецкому частнику, не заплатившему по счетам.
Между Западом и Россией в то время существовало
немало и других спорных моментов, так что рефлексивные обвинения в адрес России соответствовали
определенной логике. Но Запад не заметил, что
Украина использует свою транзитную монополию в
качестве орудия шантажа по отношению к России (и
ЕС) точно так же, как Москва применяет свою ресурсную монополию в качестве инструмента противодействия сближению Украины с Западом.
Газовая война со всеми вытекающими из нее
негативными для европейского потребителя последствиями в последний момент была всё же предотвращена. Ющенко согласился на более высокую
цену. Однако впоследствии газовый конфликт
вспыхнул снова. Причины оставались теми же:
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Москва требовала оплату по мировым ценам, Украина не платила, а страдал ЕС. Во время следующей
газовой войны 2009 года поставки в некоторые
страны ЕС на Балканах прекратились. Люди мерзли.
Чтобы не потерять свой западный бизнес, «Газпром» выполнял обязательства по отношению к государствам Евросоюза, пытаясь поставлять заказчикам обещанный газ через транзитные газопроводы.
Но внезапно газовую трубу перекрыли. Украинская
сторона использовала газопровод для того, чтобы
перекинуть газ с запада страны в индустриальные
восточные районы, остро нуждающиеся в топливе.
Брюссель проявил растерянность и бессилие. ЕС
оказался заложником «братской» войны между Россией и Украиной.
Час расплаты для обеих стран наступил позже.
Однако, сперва Брюссель должен был разнять «бойцовских петухов». Это было легче сказать, чем сделать, потому что теперь на Украине открылся внутренний фронт. В газовом конфликте президент
Ющенко и премьер-министр Тимошенко занимали
разные позиции, а Путин умело столкнул их лбами.
В переговорах с Тимошенко Путин достиг половинчатого компромисса: Украина согласилась с российскими ценами, а за это сомнительную фирму «РосУкрЭнерго», по слухам, финансировавшую партию
Ющенко, заменили на другого посредника –
«Нафтогаз», который, в свою очередь, был близок
Тимошенко. В ответ на это Ющенко предложил Евросоюзу идею создания международного консорциума для технического обслуживания и управления
украинской газотранспортной системой – но без
России. То, что «Газпром» не должен был войти,
было бессмысленной затеей, так как газопроводы
можно было наполнить только российским газом.
К сожалению, для Восточной Европы одним
энергетическим конфликтом дело не обошлось. Холодной зимой 2007 года Россия перекрыла газовый
кран другой стране – своему ближайшему союзнику – Беларуси. Как и Украина, Беларусь получала
нефть и газ по сниженным тарифам. За это Минск не
повышал плату за размещение российской военной
базы в Барановичах на белорусской территории.
Конфликт, собственно, разгорелся вокруг нефти, а
не вокруг газа. Еще с советских времен в Беларуси
остался ряд нефтеперерабатывающих заводов, снабжаемых субсидированной сибирской сырой
нефтью. На ее переработке российская индустрия
сама ничего не зарабатывала. Россия дожидалась
момента, когда экономика Беларуси придет в такой
упадок, что Минск будет готов продать ей весь свой
энергетический комплекс, включая нефтеперегонные заводы и трубопроводы.
Однако прогнозируемый экономический крах,
который мог бы принудить страну к продажам, всё
не наступал. Русские теряли терпение. К этому прибавился и тот неприятный факт, что белорусы само-
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вольно перепродавали купленную по российской
внутренней цене нефть по ценам мирового рынка.
Российская нефтяная индустрия теряла огромные
барыши. Перекрыв нефтяной кран, Путин попытался сделать белорусского автократа Александра
Лукашенко посговорчивее. В ответ на это Беларусь
откачала необходимое количество сырой нефти из
ведущего в Европу транзитного нефтепровода. Спор
так никогда и не был улажен. До сегодняшнего дня
Москве приходится оплачивать экономическую реинтеграцию Беларуси по самой высокой цене.
Неудивительно, что победителем из всех этих
энергетических перипетий вышел «Северный поток», ранее подвергшийся резким нападкам. Через
него можно было бы ежегодно без всяких проблем
перекачивать в Европу 55 миллиардов кубометров
российского природного газа в обход ставших нестабильными транзитных стран Украины и Беларуси. Процедура утверждения строительства Северо-Европейского газопровода плавно пришла к
своему завершению в 2010 году, хотя некоторые соседи по Балтийскому региону высказывали диковинные опасения по поводу этого проекта. К примеру, в Швеции поползли слухи, что Россия планирует контролировать газопровод с помощью военных кораблей. В 2011 году была сдана в эксплуатацию первая нить газопровода. Строительство «Северного потока» было призвано обеспечить долгосрочную добычу газа в недоступных до тех пор регионах Северо-Западной Сибири. Кроме того,
страны Евросоюза получили возможность создать
резервы природного газа на случай возникновения
кризиса, а немецкие энергетические фирмы – исторический шанс вхождения непосредственно в бизнес добычи «голубого золота». Долгосрочной целью
«Северного потока» является снабжение газом Северной Европы, в основном Великобритании. У
Норвегии и Великобритании с их постепенно иссякающими газовыми ресурсами, собственно, нет альтернативы российскому природному газу.
Чтобы еще больше упрочить свои позиции в
транзите газа в Европу, Россия одновременно
начала строительство «Южного потока», пролегающего через Черное море и Балканы в направлении
центра Европы. По нему можно было бы дополнительно прокачивать 65 миллиардов кубометров газа.
«Северный» и «Южный поток» совместно могли бы
обеспечить Европе треть необходимых до 2030 года
объемов газа. Киев пришел в ужас, осознав, что ввод
в действие этих двух газопроводов приведет к потере страной двух третей сегодняшнего объема
транзита.
Перевыборы Ющенко произошли вовремя. Новый президент Янукович в энергетической политике
произвел поворот на 180 градусов. Место европейских политиков в Киеве заняли Путин и Медведев.
Старые табу исчезли. Новое правительство было го-
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тово согласиться на требования русских войти в
долю в газовом транзите и даже продать национальные газотранспортные сети «Газпрому», лишь бы
остановить строительство «Южного потока». Ещё
год назад какой-нибудь выдвинувший такое предложение украинский политик был бы обвинен в государственной измене. Но у Януковича не оставалось
другого выхода. Евросоюз в свою очередь тоже
оставил Украину на произвол судьбы и присоединился к сторонникам строительства газопровода
«Набукко». Но в реализации этого проекта не Украина, а Турция должна была взять на себя роль важнейшей транзитной страны в транспортировке природного газа с юга бывшего Советского Союза.
Прежде всего, за «Набукко» выступали Балтийские
страны, на 100% зависящие от поставок российского
газа. Четыре других центрально-европейских государства были зависимы от «Газпрома» на 70%. Газопровод «Набукко» отвечал стратегическим интересам ЕС, желающего избавиться от российской
энергетической зависимости. В этом плане на Украину было трудно положиться. В отчаянии Киев теперь предлагал долевое участие в своей газопроводной системе как России, так и ЕС. Украинская сторона спрашивала Евросоюз, не может ли он покупать газ на ее восточной границе. В свою очередь
Путин апеллировал к Украине, призывая ее отказаться от соглашения о зоне свободной торговли с
ЕС и вступить в таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Преимущество этого варианта: российский газ стал бы дешевле. Недостаток:
о заработке на транзите газа через украинскую территорию можно было бы забыть.
Какие защитные меры принимает Запад?
Ведущие политики ЕС пытались предостеречь
Украину от сближения с Россией, однако Янукович
остался непоколебим. Вот уже на протяжении 20 лет
Украина вела переговоры с Евросоюзом о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, а также статусе ассоциированного государства, и не хотела
навечно застрять в очереди ожидающих. Евросоюз
удивлялся притязаниям Киева. Другие страны –
например, Польша – безропотно принимали все критерии для вступления в ЕС и пытались их выполнить. Какие-либо требования они начали выдвигать
лишь после того, как стали членами Евросоюза.
Украина же в дискуссиях с Брюсселем постоянно
торговалась по поводу вообще не подлежащих обсуждению критериев. На заднем плане украинской
политики все время маячили проблемы, связанные с
поставками российского газа.
«В последующие два-три года Европе не понадобится русский газ», – писала газета Financial
Times в декабре 2009 года. Внезапно европейский
энергетический рынок был наводнен импортированным газом. В США появилась новая технология, революционизировавшая газодобычу. В одночасье

страна оказалась самым крупным производителем
«голубого золота» в мире, обогнав Россию. Президент Обама радостно оповестил своих граждан о
том, что в скором будущем его граждане смогут активнее ездить на автомобилях, заправляемых природным газом. Американцы на долгое время обретут полную независимость от импорта газа из Персидского залива. С помощью новых технологий добычи, таких как гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение, его можно высасывать из таких нетрадиционных источников, как, например, сланцевые
породы и плотные песчаники.
Собственно говоря, эти технологии добычи известны еще с XIX века, но их применение считалось
слишком дорогостоящим. Сейчас, когда обычный
газ из газопровода все дорожает, а зависимость от
малочисленных производителей возрастает, индустриальным странам стоило задуматься о возможной целесообразности добычи газа посредством
этих новых буровых технологий на собственной
территории. Европа и Азия тоже обладают огромными запасами сланцевого газа. Американская индустрия моментально распознала открывшиеся
конъюнктурные возможности и стала продавать
технологии газодобычи в Китай и Европу. В Европе
повсеместно начались пробные бурения.
В ЕС потирали руки, особенно – критически
настроенные по отношению к россиянам поляки.
Получалось, что их страна вышла бесспорным победителем сланце-газовой революции, так как именно
в ее недрах геологи разведали крупнейший потенциал газодобычи. Польские политики, которые
раньше призывали к основанию «энергетической
НАТО» для защиты от российского энергетического
империализма, ликовали: Польша одним махом
освободилась от энергетической зависимости. Однако из лагеря экологов послышались предостережения: добыча сланцевого газа может негативно
сказаться на экологии. Помимо буровых вышек,
обезображивающих ландшафт, на местах добычи из
технических соображений должны быть возведены
сложные гидросооружения, работающие на химических реактивах. Вставала реальная угроза масштабного загрязнения окружающей среды. Большинство
месторождений сланцевого газа располагается в заповедных зонах или на частных территориях. Законодательство Евросоюза сделало революцию сланцевого газа в Европе невозможной, в противоположность США.
Эта технологическая революция вызвала дебаты среди отвечающих за энергетику политиков.
Противники таких методов добычи считали, что избалованные природными красотами европейцы никогда не допустят, чтобы вдобавок к бесчисленным
ветрякам, которые уже сегодня портят вид на леса и
луга, в небо выступали еще и высоченные буровые
вышки. Сторонники же, напротив, радовались ско-
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рому избавлению от энергетической зависимости от
России, а также тому, что в их стране природный газ
в скором времени будет в избытке. Даже если добыча газа вестись не будет, одно то, что он есть, исключит в будущем какой бы то ни было шантаж и
избавит от угроз перекрытия газового вентиля.
«Газпром» на самом деле оказался со всех сторон окружен конкурентами. Переход США на добычу собственного сланцевого газа привел к тому,
что Америка отказалась от покупки сжиженного
газа (СПГ) из стран Персидского залива и начала думать об экспортировании его в скором времени в
Азию и Европу. Теперь Катар и другие страны Персидского залива отчаянно бросились на поиски других покупателей добываемых и сжиженных энергоносителей. Флотилии танкеров двинулись к берегам
Европы, где ЕС, озабоченный диверсификацией импорта газа, с благодарностью брал товар. Особенно
радовались государства Центральной и Восточной
Европы, так как они годами пеклись о финансируемых Евросоюзом СПГ-терминалах на польском побережье Балтики, которые освободили бы их от российской зависимости. Торговля СПГ существовала
и раньше, но не в таких объемах. Ежегодный прирост мирового экспорта СПГ на 10% изменил международную торговлю, возник спотовый рынок. С
тех пор как доля СПГ в общем объёме мировых продаж газа достигла одной четверти, стало возможным
свободно приобретать природный газ, так же как и
сырую нефть, в торговых портах Роттердама. Некоторые эксперты начали считать, что газопроводы и
долговременные контракты остались в прошлом.
Газовый рынок тоже будет развиваться по собственным законам и станет независимым от цен на нефть.
Россия сама участвовала в формировании рынка
СПГ. Из-за отсутствия газопроводной сети экспорт
газа с Сахалина в Японию и другие восточноазиатские страны осуществлялся исключительно в сжиженном виде. Россия усиливала свои транспортные
мощности для перевозок СПГ на Черном и Балтийском морях, для чего были переоборудованы береговые терминалы. Все же у России нет повода для
особых переживаний из-за роста торговли СПГ.
Эксперт по энергетике Карстен Сандер считает, что
в будущем именно сжиженный газ заменит сокращающуюся добычу в ЕС. Газ из газопроводов и в
дальнейшем будет необходим.
Если цена на газ больше не будет завязана на
цену на нефть, то она действительно может снизиться из-за избыточного предложения и падающего
спроса. На ежегодной газовой конференции, проходившей в Берлинском отеле «Адлон», кто-то громко
спросил: «Кто же теперь спасет „Газпром"?» Российские энергетические бароны, занимающие места
на подиуме, слегка посмеивались: Евросоюз всегда
хочет выходить победителем, однако когда наступит следующий энергетический кризис, бедная ре-
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сурсами Европа снова ослабнет. Цены на энергию не
упадут ниже отметки в 100 долларов, так как энергоносители еще долго будут пользоваться высоким
спросом в Азии. Поскольку газ в экологическом
плане остается самым чистым энергоносителем, а
Запад после аварии на АЭС «Фукусима» не может
ожидать возрождения атомной энергетики, то для
производства электроэнергии он может делать
ставку лишь на новые газоконденсатные заводы. Из
всех ископаемых энергоносителей газ в наименьшей
степени способствует возникновению парникового
эффекта. Он даже способствует сохранению окружающей среды. Даже «Гринпис» рекомендует природный газ как единственную реальную промежуточную технологию на этапе перехода к использованию возобновляемых источников энергии. Природный газ не загрязняет окружающую среду, гибко регулируем и надежно доступен. Запад не должен пасовать, ведь после того, как ресурсы Западной Сибири будут израсходованы на 80%, начнётся добыча
природных богатств из ларца Восточной Сибири.
Так что нынешний легкий спад в добыче на действующих месторождениях будет с лихвой компенсирован. России нужны 300 миллиардов долларов инвестиций, примерно половина из которых уйдет на
транспортировку газа, треть – на производство и
одна шестая – на хранилища. Сейчас добыча ориентирована на Ямал, Дальний Восток и в направлении
Северного Ледовитого океана. Москва рассчитывает, что 12% необходимой инвестиционной суммы
придёт с Запада. Законы об иностранных инвестициях в российский энергетический сектор соответствующим образом либерализованы.
Один немецкий промышленник только головой
качает: хотя Россия и предприняла некоторые осторожные попытки, до сих пор она показала лишь
ограниченную готовность к структурным реформам, в которых нуждается «умная» экономика. Российское законодательство слишком часто меняется,
а процесс принятия решений не прозрачен. Невозможно же, в конце концов, из-за каждой мелочи бежать прямиком к Путину. Один чиновник из министерства экономики подчёркивает значение возобновляемых источников энергии. Москва тоже осознает необходимость энергетической реформы, но
при этом не ставит перед собой слишком амбициозных целей по меркам индустриальной страны. Россия сделала ставку на интенсивный рост экономики
при постепенном снижении загрязнения окружающей среды. В Российской экономике много изъянов. Она бюрократична, слишком централизована и
не инновационна. Последней, однако, она должна
стать, чтобы выстоять в условиях жесткой международной конкуренции. Этому ей стоило бы поучиться
у Китая. Еще несколько лет назад Запад думал, что
Китай далек от мыслей о необходимости охраны
природы и проведения климатической политики.
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Китайцев, как считали на Западе, интересует только
рост собственной экономики любой ценой. Но совершенно неожиданно курс китайской политики
круто переменился в сторону усиления защиты климата. Что произошло? Китайское руководство осознало, что развитие экологически чистых и энергосберегающих технологий имеет большое будущее.
И Китай ни в коем случае не желает оставаться в
стороне от этой новой индустриальной революции.
Шёпот прошёл по ряду впереди сидящих русских. Эра ископаемого топлива продлится еще
долго. Добывать его, как и раньше, дешевле и технологически более выгодно, нежели из-за необоснованных страхов воображаемой энергетической зависимости, вручить судьбу экономики ветру, солнцу и
воде. Россия запаниковала: она не могла позволить
себе потерять свой важнейший потребительский рынок.
В 2000 году председатель Еврокомиссии Романо Проди первым из западных политиков предложил создать зону свободной торговли Россия – Евросоюз. Ядром интеграции должен был стать Энергетический альянс. В 2010 году подобное предложение Путина в Берлине было отклонено. Что же такое
случилось за эти 10 лет, что обе части Европы, ЕС и
Россия, настолько отдалились друг от друга? Одной
из причин недоверия Запада наверняка стал страх
перед русским энергетическим империализмом. В
90-е годы Евросоюз разработал Энергетическую
хартию, которая в будущем должна была поставить
энергоснабжение континента на стабильную основу. Россия не ратифицировала это соглашение,
потому что ни с кем не хотела делить свою транзитную монополию на сеть трубопроводов, ведущих в
Европу. Другие производители энергии – США и
Норвегия – не поддержали Энергетическую хартию
из тех же самых соображений. Амбициозная цель
ЕС – с помощью Энергетической хартии обеспечить
европейские концерны лучшим доступом к российским рынкам добычи – также не была достигнута.
Но ЕС неуклонно продолжал реформу своего
внутреннего энергетического рынка, считая ключом
к энергетической безопасности либерализацию
прежде строго регулируемого энергетического
рынка. Эта цель должна была быть достигнута с помощью обострения конкуренции. Так появился пакет мер по либерализации энергетического рынка1
который в 2011 году был принят государствами Евросоюза. Согласно новым правилам на одном энергетическом предприятии разные сферы деятельности должны стать независимыми друг от друга, что
укрепит их конкурентоспособность. Для энерго-

снабжения по трубопроводам это означает, что такие сегменты, как производство (добыча), торговля
(обслуживание клиентов) и транспортировка (сети,
трубопроводы), в электроэнергетике и газовом секторе больше не могут принадлежать одному предприятию. Концерн «Газпром», являвшийся производителем и поставщиком в одном лице, а также
участвовавший в сбыте газа через совместные с европейскими фирмами предприятия, стал жертвой
реформы, направленной на либерализацию отрасли.
Но что еще хуже: некоторые государства ЕС
лишили «Газпром» права единолично управлять газопроводами, в которые монополист инвестировал
миллиарды. Как крупный производитель, он еще
мог надеяться стать исключением из правил и
дальше вести свои газовые дела с ЕС, однако его
экспансия на западный рынок была жёстко ограничена. Разъяренный Путин обвинял Брюссель в негласной экспроприации имущества «Газпрома».
Россия годами мечтала о прямом доступе к
«downstream»-структурам (переработка сырья и
сбыт готовой продукции, например, нефтеперерабатывающий завод). Евросоюза. Посредством долевого участия в предприятиях и открытия торговых
представительств в ЕС можно было бы единолично
получать доходы, которыми до этих пор приходилось делиться с посредниками. Но новые правила
разделения этого не допускали. Евросоюз успешно
защищался от поглощения странами третьего мира.
Европейская стратегия диверсификации продвинулась еще дальше. Наряду с переоснащением
терминалов для импорта СПГ из Латинской Америки и Среднего Востока были проложены новые
трубопроводы из Северной Африки в Южную Европу. Внутри Евросоюза возникла общеевропейская
трубопроводная система, предназначенная на случай прекращения поставок газа из третьей страны в
какую-нибудь страну-член ЕС. В этом случае нуждающаяся страна стала бы сразу получать энергоносители. Одним из центральных элементов этой диверсификации стал газопровод «Набукко», идущий
из Центральной Азии. В отношении ядерной энергии каждое из государств заняло собственную позицию. Например, Франция не могла отказаться от нее
из политических убеждений. Атомная промышленность сделала Grande Nation независимой от энергетического импорта. ЕС провозгласил амбициозные
цели по защите климата. До 2050 года выброс углекислого газа в атмосферу по сравнению с 1990 годом должен снизиться на 95%. Электричество будущего в основном должно вырабатываться ветряными генераторами и солнечными батареями. ЕС

1

Разрушение монопольной структуры рынков за счет разделения функций добычи/генерации, транспортировки
и распределения. Разделение функций изначально было возможно в нескольких вариантах: раздел собственности, юридическое разделение, разделение менеджмента и бухгалтерского учета.
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чётко выступил за развитие возобновляемых источников энергии, доля которых в европейском энергетическом балансе через 10 лет должна составить
20%. С помощью целенаправленного содействия
технологиям энергосбережения ЕС планирует сделать дальнейший решающий шаг для снижения зависимости от импорта энергоносителей.
Россия выстраивает картель? Все, что происходило в конфликтах между Россией и ЕС, больше
не имело ничего общего с заявленными целями создания Энергетического альянса – благодаря которому России могла бы политически сблизиться с Западом. Вместо того, чтобы сильно не навредить друг
другу, каждая из сторон, наоборот, ожесточенно отстаивала собственные преимущества. Это породило
недоверие, которое невозможно было быстро рассеять. В основу запланированного энергетического
альянса должны были лечь принципы равноправного делового партнерства. Европейские фирмы готовы были инвестировать в разведку, освоение и добычу энергоносителей (то есть «upstream»). Для
этого им требовались подходящие партнеры, предпочтительно «Газпром». Российские фирмы, в свою
очередь, проявляли желание поставлять энергоносители напрямую европейским клиентам. Немцы
называют это «взаимностью». Почему же процесс
застопорился?
Генеральный директор «Газпрома» Миллер сидит в шикарном берлинском отеле в окружении европейских журналистов и разъясняет им принципы
российской энергетической политики. После газового конфликта с Украиной строительству «Южного потока» альтернативы нет. Его взгляд обращается в сторону представителя BASF («Бадише анилин- унд сода- фабрик» – крупнейший в мире германский химический концерн) в России. Через три
месяца этот концерн через свою дочернюю фирму,
компанию Wintershall, присоединится к консорциуму. Wintershall также входит в консорциум по строительству «Северного потока». «Южный поток» –
последний крупный российский инвестиционный
проект в Европе, после чего «Газпром» повернется
лицом к азиатскому рынку. 11% будущего газа будет экспортироваться в виде СПГ. Экспорт энергоносителей в азиатско-тихоокеанский регион через
20 лет должен многократно превысить сегодняшние
объемы поставок. В Азии, как говорит Миллер, на
наших глазах происходит автомобильная революция, моторы, работающие на газе, имеют высокую
конъюнктуру. ЕС, с учетом того, что российский газ
необходим и для внутреннего потребления, не должен пренебрегать партнерством с Россией.
Миллер смотрит из окна на Потсдамскую площадь. «Сколько немецких машин переоборудовано
под природный газ?» – спрашивает он присутствующих. С бензином покончено, из экологических соображений мы все будем вынуждены перейти на газ.
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А Россия его поставляет. Миллер предлагает проложить между Берлином и Москвой автобан, по которому будет разрешено ездить только машинам с газовыми двигателями. Энергетический пакет – план
либерализации энергетического рынка – он называет «скрытой субсидией для регенеративных источников энергии». Гости усердно записывают за
ним. Заказывают минеральную воду – «естественно,
с газом»,– подтрунивает кто-то. Достаточно ли у
России газа на экспорт? Миллер морщится. Добыча
газа зависит от торговых договоров, «Газпром» добывает ровно столько газа, сколько до сих пор было
продано. Во время финансового кризиса добыча газа
упала, так как снизился спрос. Кто-то задает вопрос
о газовом картеле. Генеральный директор Миллер
парирует: нужно быть сумасшедшим, чтобы шантажировать Европу.
Россия, Средняя Азия и Иран владеют более
50% мировых запасов газа и теоретически могли бы
организовать мощнейший картель, по своей значимости равный ОПЕК, государства-члены которой
контролируют 75% мировых запасов нефти. Идея
газового картеля исходила вовсе не из Кремля, а от
казахского президента Нурсултана Назарбаева, который вскоре после 11 сентября 2001 года поделился ею с Путиным. Газовая ОПЕК должна была
охватить Россию и все страны Средней Азии, образовав противовес нефтяной ОПЕК. Азербайджан
также поддержал это предложение. Однако США
сразу же вмешались и сорвали проект еще до его
рождения. Лишь пять лет спустя к этой идее снова
вернулись. Согласно одному тайному отчету НАТО,
после своей первой газовой войны с Украиной в
2006 году Россия вместе с Алжиром, Катаром, Ливией и Ираном хотела основать такой картель.
В 2007 году иранский президент Махмуд Ахмадинежад на фоне «ядерного спора» с Западом стал
агитировать за создание ОПЕК, чтобы с помощью
членства в этой организации избежать международной изоляции. В ответ на это конгресс США принял
резолюцию против газовой ОПЕК, которая требовала от президента Буша привлекать к суду любые
государства, стремящиеся к участию в международной картели. Это было время, когда американцы
также угрожали русским созданием энергетической
НАТО. В 2009 году никогда не уклонявшийся от
споров с США венесуэльский президент Уго Чавес
примкнул к кругу сторонников картеля. С целью сохранения «газового суверенитета» он совместно с
Боливией создал региональную «газовую ОПЕК». В
2008 году в Москве был учрежден Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Первая встреча форума – в
свободной форме – состоялась в 2001 году в Тегеране. 15 государств примкнули к основанной по образцу ОПЕК организации. Все вместе они владели
более чем 70% всех мировых газовых запасов. Но
какую совместную стратегию должен был преследо-
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вать ФСЭГ в будущем? В конечном счете, газодобытчиков объединяло одно общее стремление –
прибыльно, в том числе и политически, использовать свои ресурсы. Москва требовала согласования
по вопросам прокладки трубопроводов к рынкам потребления. Арабские страны настаивали на ускоренном развитии транспортировки СПГ. Финансовый
кризис привел к глобальному спаду потребительского спроса. Страны-члены нового картеля пытались достичь договоренностей против падения цен
на газ. Но особых успехов при этом не достигли.
В рамках «газовой ОПЕК» Москва по большому счету нацеливалась на договорённость с алжирским газовым концерном Sonatrach. Чтобы Россия простила Алжиру старые советские долги в размере 4,5 миллиарда долларов и заключила контракт
на поставки российской военной техники и вооружений на 7,5 миллиарда долларов, обеим странам в
рамках будущей «газовой ОПЕК» нужно было вступить в стратегическое партнерство. Совместные поставки государственных концернов этих стран составляли 40% всего потребляемого ЕС природного
газа, и это не могло не вызывать у Евросоюза некоторого беспокойства. Французское предприятие Gaz
de France вновь вошло в альянс с дистанцирующимся Алжиром.
В настоящее время ФСЭГ еще очень далеко до
«газового ОПЕК». Отдельные экспортеры газа хотят
координировать свою политику на будущем, ещё не
созданном мировом рынке газа, но хотят при этом
сохранить свободу действий. Возникнет ли картель – зависит от России. Москва отказывается принять на себя руководящую роль в новой организации, пока к ней не присоединились все среднеазиатские государства. При этом речь идет снова о сохранении транзитной монополии на постсоветском пространстве, без которой Россия не может играть роль
энергетической сверхдержавы. Но государства
Средней Азии в качестве партнера открыли для себя
недавно Китай.
Потребители, производители и страны-транзитёры должны следить за тем, чтобы в их энергетических отношениях не появлялись трещины. Возникла
угроза, что в противном случае могут возникнуть
три картеля: закрытый рынок ЕС, транзитный картель западных стран СНГ и «газовая ОПЕК». Ни у
кого не возникает опасений, что газовый картель может перекрыть Европе газовый кран. Правда, ЕС
должен принять упрек в протекционизме. Если Европа посредством либерализации газового рынка в
одностороннем порядке изменит заключенные на
многие годы вперёд и признанные экспортерами
долговременные договора и другие правила игры, то
логично, что зависящие от стабильных доходов производители станут активнее договариваться между
собой. Надежность поставок для импортеров отражается в стремлении экспортеров получить гаран-

тии продаж. В действительности и те, и другие зависят друг от друга. Чтобы разрешить энергетический
спор, российский президент должен представить новый вариант речи, которую Путин произнес в Бундестаге в 2001 году. Вместо неопределенных обещаний обмена энергоносителей на технологии он должен внести более конкретные предложения. Для
осуществления идеи Энергетического союза необходима широкая историческая перспектива, возможно, в виде общеевропейского проекта экономического развития Сибири и Восточной Европы» [1,
с. 161-182].
«В России, как и повсюду на Земле, телевизионные кадры атомной катастрофы в Фукусиме вызвали оцепенение. В отличие от Чернобыльской аварии, случившейся 25 лет назад, на этот раз население страны информировалось о ситуации в том же
объеме, как и на Западе. Редко общественное мнение так сильно расходилось с официальными высказываниями властей. В то время как правительство
было за атомную энергию, большинство русских,
если верить опросам, ее отвергали. 55% допускали,
что подобная катастрофа может произойти на одной
из российских АЭС. При этом только 9% респондентов считали необходимым отказ от атомной энергетики.
Отголоски ядерной катастрофы наиболее
громко звучали и на Дальнем Востоке. Многие опасались радиоактивного заражения Тихого океана.
Все продукты питания из Японии строго проверялись. В популярном телешоу «Судите сами» сторонники и противники ядерной энергетики не на шутку
сцепились друг с другом. Бывший министр ядерной
энергетики попытался их успокоить: при взрыве на
японском ядерном реакторе почти не было жертв,
как, впрочем, и в Чернобыле. (Люди умирали позже
от последствий катастрофы и стресса!) Российские
АЭС находятся в безупречном состоянии. С точки
зрения статистики такие катастрофы, мол, угрожают
лишь раз в несколько тысяч лет. Публика в зале
негодовала, один ученый обозвал бывшего министра лжецом. Российский представитель МАГАТЭ
поведал, что атомный надзор еще несколько месяцев назад обнаружил ошибки в работе атомной электростанции Фукусима. Ведущий спросил, не ослышался ли он.
Другие участники дискуссии вспомнили, как в
90-е годы на многочисленных атомных электростанциях бастовал технический персонал, так как ему
месяцами не выплачивали зарплату. Для защиты
атомных сооружений не хватало обученных служб
безопасности, журналисты сообщали о бабушках с
оружием в руках, несущих ночной караул перед
дверьми опасных объектов. Многие физики-ядерщики, буквально голодавшие в России, сманивались
за границу для реализации сомнительных ядерных
проектов, к примеру, в Ливии. Ядерный материал в
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те годы был легко доступен для криминальных действий. Во времена Советского Союза боялись ядерного удара извне, в 90-е годы угроза исходила изнутри. Органы работали друг против друга. Тогда
никто в России не мог назвать точного количества
производимых радиоактивных материалов. Из этого
следовал вывод, что такого ни в коем случае нельзя
больше допустить.
Вице-спикер Госдумы Язев, курировавший вопросы энергетики, призвал проверить все российские и мировые ядерные реакторы, однако, подчеркнув при этом, что Россия будет «однозначно повышать» свой ядерный потенциал. Россия будет строить безопасные атомные электростанции, примером
чему стала АЭС в Армении, выстоявшая во время
ужасного землетрясения в конце 80-х годов. Далее
Язев напомнил о том, что Россия владеет крупнейшими урановыми месторождениями после Австралии и Казахстана. Мировых запасов, однако, хватит
лишь до 2060 года. Таким образом, уже во второй
половине этого столетия ядерная эра вместе с эпохой горючих ископаемых из-за нехватки сырья придут к концу.
Во время ядерной катастрофы в Японии
Москва проявила большую солидарность с попавшим в беду соседом. Путин распорядился обеспечить Токио дополнительным количеством газа,
направил в Японию большой отряд международных
спасателей, которые с помощью специального оборудования занимались поисками заваленных во
время землетрясения людей. В конце концов он
лично отправился на границу с Японией. Правительство не помышляло об отказе от атомной энергии.
Медведев предостерегал от паникерства. Все же
Россия была ядерной державой, обладала вторым по
величине ядерным арсеналом на Земле, проводила
ядерные исследования на высочайшем уровне и разрабатывала ракеты на ядерном топливе для будущих
космических полетов к другим планетам. Национальная экономика получала прибыль от достижений комплекса ядерных вооружений, а правительство планировало сделать ядерную промышленность двигателем экономической модернизации.
Энергетическая стратегия была определена до 2030
года. Она должна остаться непоколебимой. Кроме
того, ядерная энергия означает рост благосостояния
в России, который достижим лишь при возрастающем потреблении энергии.
Долю атомной энергии в национальном энергетическом хозяйстве Россия планирует в течение следующих 20 лет увеличить с сегодняшних 16% до
уровня в ЕС – 30%. Она должна заменить горючие
ископаемые, поскольку львиная доля добываемых
нефти и газа требуется для поддержания валютноприбыльного экспорта. Кроме того, ядерная энергия
поможет снизить выбросы углекислого газа на 15%.
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Государственный монополист «Росатом» был создан в 2004 году по подобию «Газпрома». Он отвечает за техническое обслуживание и строительство
новых АЭС. Первоначальные планы частичной приватизации гражданского ядерного сектора были сразу отвергнуты, а вместо этого достигнуты договоренности о стратегическом сотрудничестве с такими
иностранными предприятиями, как Toshiba и
Siemens. Но в секретных проектах военной промышленности России ее иностранные партнеры, разумеется, участия не принимали. Целью властей было
сделать «Росатом» крупнейшим международным
атомным концерном, который сможет конкурировать в борьбе за подряды на строительство АЭС по
всему миру.
При этом правительство хвалилось тем, что
10% из 600 ядерных реакторов, которые до 2030
года планируется построить в мире, будут находиться на территории России. Сегодня доля России
на мировом рынке строительства АЭС составляет
20%. Овчинка стоит выделки, стоимость строительства одного ядерного реактора составляет 3,5 миллиарда долларов. Сделки совершаются в Китае,
Центральной Европе, Иране и на соседних территориях. Россия сама планирует построить до 2020 года
30, а до 2030 года – 40 новых, современных и быстрых реакторов-размножителей с высочайшей степенью безопасности и наибольшей экономической эффективностью. Эта технология считается экологичной, так как отработанное ядерное топливо возвращается в ядерный цикл. Затраты на модернизацию
российской ядерной промышленности составят примерно 60 миллиардов долларов. Существует насущная потребность в строительстве новых ядерных реакторов, так как АЭС, оставшиеся с советских времен, устарели. Поэтому вместо восстановления старых государство инвестирует средства в строительство новых реакторов.
В 2005 году Москва предложила Ирану создать
совместное предприятие по обогащению урана для
иранской гражданской АЭС «Бушер» на российской
территории. Как известно, международное сообщество запретило Ирану проводить высококачественное обогащение урана на собственной территории –
из страха перед угрозой создания там ядерной
бомбы. МАГАТЭ поддержало эту идею при условии, что это предприятие будет находиться под его
контролем. До сих пор Россия поставляет в «Бушер»
частично обогащенные топливные стержни, чтобы
«скормить» их реактору для использования ядерной
энергии в мирных целях. При этом Россия обязана
забирать отработанные топливные стержни для утилизации. После того, как Иран заключил еще одно
соглашение о поставках урана из Турции, Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против «режима
мулл»» [1, с. 183-187].
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«Потенциальные причины возможных конфликтов той или иной степени интенсивности… –
это и сырьевые конфликты, и конфликты идеологические. Они обладают опасным свойством синергии – то есть взаимного подпитывания. Местная, локальная война на идеологической основе, как,
например, в Афганистане, не дает разрабатывать
там ценные и дефицитные полезные ископаемые,
что приводит к росту цен на них на мировом рынке
и делает возможным их добычу в другой части земного шара, что улучшает там материальное состояние масс и приводит к крупнейшим политическим
изменениям.
Эта взаимосвязь представляет собой весьма
сложную систему, которую не в состоянии просчитать ни один, самый мощный компьютер. Связано
это с тем, что в поступках конкретных человеческих
личностей скрыта не только логика, но и личные
эмоции, страсти... Решения зачастую могут приниматься вообще не в здоровом состоянии, а в пьяном
виде, под дурманом наркотиков. Но и коллективные
решения зачастую не блещут логикой, поскольку на
эмоциональной волне можно принять любую резолюцию, последствия которой никто на площади или
даже в парламенте просто не успеет обдумать.
Поэтому аналитики всего мира создают даже не
прогнозы, которые базируются на более-менее точных данных и математически разработанных моделях, а так называемые сценарии – варианты развития событий, которые хотя и подкреплены теми или
иными фактами, но все же в них больше доля интуитивных озарений. К анализу этих сценариев мы
вернемся позже, а сейчас самое время понять – а вообще зачем нужна война?
Краткий анализ: варианты войны. Война
идеологическая Такие войны были всегда. Даже
когда войну устраивали за банальный передел территорий. Но всегда были люди, которые верили в то,
что прежде всего – это идея. Мы знаем войны за веру
между католиками и гугенотами, Крестовые походы
и, разумеется, гражданские войны как в США, так и
в России.
Вторая мировая война так же была в значительной степени «войной за веру». После нее началась
подготовка к еще более тотальному противостоянию. И в течении полувека глобальная война представлялась в виде ядерного катаклизма, в котором
главные противоборствующие стороны – СССР и
США разделены идеологически. Причем ни о какой
реальной выгоде тогда речь не шла – было абсолютно понятно, что в атомном кошмаре существующая цивилизация погибнет.
Осознание этого факта было выражено во
фразе британских пацифистов, которую приписывают известному ученому и общественному деятелю Бертрану Расселу: «Лучше быть красным, чем
мертвым» (Better red then dead), которая в США

быстро была перевернута антикоммунистами:
«Лучше быть мертвым, чем красным». Хотя вообще-то сами американские источники относят ее
авторство к Йозефу Геббельсу, который заявил это
в преддверии падения Берлина.
Американские антикоммунисты во главе с сенатором Джо Маккарти видели опасность именно
идеологическую, не опускаясь до низких материй.
Главное, что они видели в советском строе, – это
безбожие (то есть войну с религией), разрушение
консервативных устоев и основы прав собственности. Попутно коммунисты обвинялись как сторонники разврата, гомосексуализма и расовой нечистоплотности (в то время в США официально существовало расовое неравноправие). Парадокс – в XXI
веке россияне с точки зрения американских демократов истовые маккартисты.
С другой стороны, существовало активное левое прокоммунистическое и просоветское движение. Слова испанской республиканки Долорес Ибарурри «...лучше умереть стоя, чем жить на коленях»,
сказанные во времена гражданской войны в Испании (точнее, в 1936 году), относятся к поддержке мятежников-франкистов фашистскими Германией и
Италией. Однако после Второй мировой эта фраза
стала общим лозунгом борцов антиколониальной
борьбы.
По сути дела, смерть стала логичным выходом
из сложившейся непримиримой ситуации, когда никто не хотел отступать и поступаться принципами.
Только в 70-е годы началось более-менее трезвое отношение к данному идеологическому конфликту.
Возможно, в связи с тем, что в идеалы коммунизма
и антикоммунизма верило все меньше людей.
«Война на коммерческой основе». Имеется в
виду война, которая развязывается исключительно
для того, что бы захватить чужие ценности и земли.
С этого, судя по всему, все и начиналось, но в чистом виде такие войны (по сути дела – бандитские
налеты) довольно скоро стали прикрываться флером
«восстановления справедливости», борьбы за веру и
прочими «фиговыми листками».
И тем не менее – в последние несколько сот лет
такой войны в ее первозданном виде никогда не
было. Даже в XIX веке, когда знаменитые торговцы
оружием, вроде Бэзила Захарова, умудрялись продавать боеприпасы обоим воюющим сторонам и даже
таскать их через линию фронта (поскольку одна из
сторон не расплатилась за поставки), все равно интересы бизнеса напрямую не приводили к войне.
Правда, бизнес, не организовывая войны самостоятельно, просто старательно подталкивал политиков
к тем или иным действиям.
Возможны ли войны из экономических интересов в будущем? С одной стороны, конфликты назревают, и, разумеется, экономические боссы будут,
осуществлять лоббирование своих интересов. Од-
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нако сейчас многое изменилось. Например, российские и арабские нувориши живут в Лондоне, имеют
недвижимость в США и распределяют свои активы
по всему миру. В этой связи глобализация богатства
играет роль миротворца.
Они не заинтересованы в глобальном крахе мировой экономической системы и уж тем более – в
гибели цивилизации. Мало того – идеологически
они во многом очень близки, независимо от своей
национальности. Но личные предпочтения и
взгляды могут побуждать их к энергичным действиям, которые, преломившись в массовом сознании, дадут совершенно непонятный эффект.
Однако надежда на удачный ход у них остается
всегда. Поэтому удачная локальная война может
быть выгодна конкретным лицам и определенным
группам. В этом случае война рассматривается лишь
как инструмент своеобразной игры на повышение.
Кроме того, сам процесс локальной войны способствует стимуляции производства (оружия, топлива,
лекарственных препаратов), и опосредованно (так
как исчезают лишние рты и руки) – облегчает социальные обязательства.
Например, в случае ведения войны естественным является введение военного положения в здравоохранении. Это означает, что вся медицина мобилизуется и начинает обслуживать прежде всего военные нужды – то есть молодых людей. Пенсионное
поколение начинает вымирать ускоренными темпами, и после войны нагрузка на социальную систему резко облегчается.
Таким образом, война – это не просто захват
территорий (что не имеет практического смысла)
или доступа к ресурсам (что намного важнее). Это и
средство «прореживания» собственного населения,
освобождения от демографического балласта. То,
что нельзя произнести вслух в мирное время вполне
нормально звучит во время войны (и, кстати, во
время войны спокойно ограничивается доступ к информации, что логично – как средство противодействия вражеской пропаганде).
То есть умеренная, контролируемая война объективно может использоваться для решения экономических, социальных и демографических проблем.
После нее открываются возможности для нового
витка развития, прежде всего у победившей стороны. Мало того – «коммерческая война» не нуждается в тотальном уничтожении противника – поскольку вопрос заключается в приобретении нового
рынка сбыта.
Поэтому на повестку дня встают новые тактики. Задача – перераспределить доступ к ресурсам,
поскольку доступ к ресурсам – это возможность получения прибыли. Но ресурсами владеет не масса
потребителей, а вполне конкретные структуры –
государства и частные лица. По сути дела, война
нужна точечная, которая бы позволила обезглавить
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армии, уничтожила бы старые системы управления,
но сохранила бы основную инфраструктуру. Воевать в такой войне желательно без потерь людского
персонала, опираясь лишь на свои технологические
возможности. Однако есть основания полагать, что
такая «идеальная война» возможна лишь в теории.
«Глобальный хаос». Особенность первой четверти XXI века – это сосуществование вооруженных
государств, в которых торжествуют средневековые
теократические режимы (например, Саудовская
Аравия), стран с остатками коммунистической
идеологии советского образца (Россия, страны СНГ,
Китай, Вьетнам, даже страны Восточной Европы в
составе Евросоюза), стран классических традиционных обществ (африканские страны, ряд стран Латинской Америки), постиндустриальные страны Евросоюза, США и Япония.
Целый ряд стран пребывают в состоянии перманентного вооруженного конфликта, в который
вмешиваются другие государства. Таков распадающийся на мусульманский север и христианский юг
Судан, воюющие Сомали, Афганистан, Ирак, Западная Сахара и многие другие. В других регионах, таких, как Латинская Америка, конфликты готовы
вспыхнуть в любой момент. Пример – череда народных восстаний в Северной Африке в начале 2011
года, вызванных крушением надежд на улучшение
социальной и экономической ситуации для большинства населения Туниса, Алжира, Египта... В
настоящее время даже в таких странах, как США, с
их развитой политической системой сдержек и противовесов возникла вполне взрывоопасная ситуация – ветеран войны во Вьетнаме сенатор Маккейн,
как и многие его сторонники, не вдаются в вопрос
социального строя в России – для них (и это неприятное открытие для российских либералов) Россия
является врагом «по определению». Разумеется, через 20 лет это поколение может уйти со сцены в силу
возраста и естественной смертности, но до этого оно
вполне успеет предпринять определенные и неразумные шаги.
Страны Восточной Европы разыгрывают антироссийскую карту с тем же рвением. Они, правда,
проигрывают в степени накала ненависти странам
Латинской Америки, вроде Кубы, Венесуэлы или
Боливии, которые могут называться чистейшими
антиамериканистами, и все же их русофобия вполне
последовательна. Они наслаждаются воспоминаниями о победах над Русью в XVI веке и воспринимают самих себя как авангард мирового крестового
похода на Восток. Глупое мессианство еще долго
будет отравлять разум их политических элит.
Антиамериканизм же характерен, кроме Латинской Америки, и для Ближнего Востока и всего исламского мира. В значительной степени он присутствует и в Китае. Так что кроме чистой логики и выгоды следует учесть самые разные нюансы, которые
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могут привести к развитию совершенно алогичных
конфликтов. Вот тут и наступает время сценариев.
Сценарии причин. Причины, непосредственно ведущие к началу конфликта, если сравнивать различные источники трактуются практически
всеми авторами весьма сходно.
Например, доктор военных наук Константин
Сивков полагает в своем прогнозе относительно
причин грядущего мирового конфликта, что главными «запалами» будут следующие:
• противоречие между запросами потребления и реальными возможностями Земли, то есть
война за дефицитные ресурсы;
• классовый конфликт между бедными странами и богатыми, связанный с тем, что бедные осознают, свою безысходность;
• идеологическое противоречие стран с традиционным духовным укладом (мусульманскими,
православными, буддистскими) и протестантсколиберальным «западным» обществом.
Американский политолог Джордж Фридман в
своей книге «Следующие сто лет» так же обращает
внимание на то, что землю ожидает рост населения
и борьба за ресурсы, правда, он надеется, что примерно с 2100 года население земли будет сокращаться. По его мнению, войне будет способствовать
ослабление России, замыкание Западной Европы в
своих внутренних проблемах и внутренние проблемы Китая.
Фридман полагает, что в ближайшие годы рост
китайской экономики сменится стагнацией, и вот
это как раз и может подтолкнуть его к войне. Географически Китай, по мнению американского политолога, «остров», отделенный от остальной Евразии
пустынями и горами. С севера – холодная и негостеприимная Сибирь, на западе – горы Тянь-Шань, Тибет и пустыни, на юге – Вьетнам.
Свои проблемы Китай будет решать за счет
конфликта с США и Японией, как средство сполочения народа, и избежания внутреннего конфликта,
который может привести к гражданской войне в Китае и распаду его на несколько государств.
Тем временем Япония, которая нуждается в сырье, начнет силовую экспансию, полагаясь на свое
технологическое превосходство. Поневоле Япония
может войти в противостояние с США и Китаем, что
ее не особо будет волновать, так как ее технологические возможности позволят достаточно легко
уничтожить весь американский флот.
В Европе, «по Фридману», возникнет противоречие между Востоком и Западом и начнется скрытое противостояние на основе защиты собственных
интересов, в первую очередь экономических. На
южном фланге НАТО сорвется с цепи Турция, которая в своем идеологическом движении к исламизации станет слишком опасной.

С Фридманом соглашается в этом случае и Жерар Шальян, французский политолог, который видит у Турции три вектора развития – европейский,
исламский и центральноазиатский. Экономический
вектор – это европейское направление развития.
Турция была и остается важным энергетическим коридором и партнером Евросоюза. Исламский – это
идеологическое стремление стать одним из лидеров
мусульманского мира. И этнический – стремление
стать лидером всех тюркских народов, в первую
очередь Центральной Азии.
И каждый вектор ее развития встречает противодействие как внутри страны, так и за рубежами.
Но есть и союзники – например, США хочет ее руками ослабить влияние России на Кавказе и в Центральной Азии. Интересы Турции, в свою очередь,
сталкиваются с интересами Китая в Синцзяне, и это
может оказать влияние на укрепление российско-китайского взаимопонимания.
Ж. Шальян видит причиной грядущих кризисов
изменение демографического баланса, а так же изъяны в самом западном обществе (что его сближает с
россиянином КСивковым), а именно, желание не работать, но потреблять, косную корпоративную систему, когда топ-менеджеры получают бонусы, даже
разваливая компании, и, разумеется, дефицит природных ресурсов. Профессор Николас Бойл из Кембриджа в своем исследовании грядущего мирового
кризиса опасается, что к 2015 году возникнет опасная ситуация, чьи корни кроются в пресловутом
«финансовом кризисе», который очень легко разовьется в кризис политический и идеологический. Он
видит опасность в том, что экономики стран, в которых живет более 3-5 миллиардов человек, завязаны
на решения, которые принимаются в стране с населением в 10 процентов от этого числа – а именно, в
США.
Завязанность мировой экономики на американские биржевые индексы, переполненность мира
наличными и безналичными долларами делает всех
натуральными заложниками американской внутренней и внешней политики. И это очень не нравится
странам, которые вполне могут создать свой новый
мировой порядок.
Н. Бойл и К. Сивков независимо от друга приходят к выводу, что если не произойдет кардинального изменения международного экономического
сотрудничества на почве стремления к учету общих
«земных» интересов, конфликт неминуем. Начнется
лавинообразный рост идеологических, религиозных, экономических противоречий, которые приведут к полному тупику в отношениях, единственным
выходом из которого будет представляться война.
Бойл называет это конфликтом между американским эгоцентризмом и международным сотрудничеством, Сивков – между миром цивилизацион-
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ной иерархии и цивилизационной взаимоподдержкой. Фридман убежден, что будет налицо необходимость наведения мирового порядка именно Соединенными Штатами перед лицом международного
хаоса, а Шальян видит причины в отсутствии единых стандартов.
По сути дела, можно сказать, что, анализируя
мнения самых разных экспертов, поневоле приходишь к скорбному выводу – никто не готов договариваться и искать компромиссные решения не намерен. Зато в изобилии сценарии боевых действий, которые должны принести успех той или иной стороне.
Сценарий №1. Самый вероятный конфликт.
Практически все политологи и военные аналитики
прогнозируют конфликт между Китаем и США.
Кроме Дж. Фридмана, который не рассматривает
Китай как достойного противника для США и полагает, что скорее на США нападет... Япония. Однако,
в связи с тем, что эти представления американского
политолога бездоказательны (кроме одного правдивого утверждения – Япония нуждается в сырье), мы
не будем на них концентрироваться. Тем более, что
есть и другие версии,
США в втором десятилетии XXI века неминуемо сделают качок вправо, и вполне вероятны акции, которые США проведут для демонстрации Китаю своей мощи. Это может быть проведено на экономическом, политическом и идеологическом фронтах. США вполне могут инициировать всевозможные «разбирательства» нарушений, которые допустил Китай в мировой торговле, соблюдении прав
человека и т.д. Раздражение китайского руководства
предсказать немудрено.
Поэтому нельзя исключать, что вскоре Китай
произведет какие-либо демонстрационные действия – вроде запуска новейших ракет, спутников
или орбитальных систем. Можно ожидать заметной
активности китайского флота и ВВС. Все это будет
постепенно накалять взаимоотношения между странами.
При этом биржа начнет реагировать на напряженность ситуации, и вверх полезут цены на стратегическое сырье, а акции высокотехнологичных компаний начнут ползти вниз – и в первую очередь американских, которые не имеют, в отличие от китайских, прямого доступа к сырью, и европейских, которые будут дистанцироваться от данного конфликта.
Без всякого сомнения, американо-китайская
напряженность будет использоваться противниками
этих сторон в своих интересах. В Афганистане
можно ожидать активизации талибов, страны исламского мира возьмут более резкий тон в разговорах с США. Европа будет стараться занять позицию
миротворца, а Россия, возможно, постарается ди-

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

станцироваться от конфликта, в котором ей нет никакой выгоды участвовать.
Направление, в котором собирается развиваться Пентагон, проглядывает со всей ясностью –
это создание боевых систем, в первую очередь роботизированных и компьютеризированных, которые
бы обходились без участия собственных военных на
поле боя.
Здесь уместно отметить, что уровень «болевого
порога» в США и НАТО несомненно ниже, чем у
Китая. За несколько лет операции в Афганистане
войска западной коалиции потеряли около 2300 бойцов убитыми, или по 250 человек в год, и это считается уже неприемлемыми потерями. Для сравнения – во Вьетнаме США потеряли около 58 тысяч
убитыми, то есть по 6500 человек в год. Советские
войска в Афганистане потеряли за десять лет 15 тысяч убитыми, то есть по 1500 человек в год.
При этом, во время китайско-вьетнамской
войны 1979 года, которая длилась ровно один месяц,
китайская армия потеряла 22 тысячи убитыми, сочтя
потери оправданными. Примерно столько же потеряла и вьетнамская сторона.
Поэтому, по мнению аналитиков, таких, как
Альфред У. Маккой, Пентагон хочет создать глобальную кибер-спутниковую сеть, которая позволит, сокращая людские потери до минимума (в том
числе и противника), уничтожать его командование
и средства нападения. Точность обнаружения и
атаки должна дойти к 2020 году до одного-единственного человека на поле боя. В частности, этой
задаче может служить запуск в 2010 году беспилотного челнока Х-37В, который является первым элементом грядущей военной системы.
Однако Китай, вполне возможно, пойдет совсем другим путем, которого от него не ожидают. В
частности, он может начать массированную кибератаку на США именно тогда, когда Пентагон будет
абсолютно уверен в своем могуществе.
По мнению А. У. Маккоя, сценарий может развиваться весьма стремительно и даже незаметно для
широких народных масс. Никаких массовых бомбардировок и танковых сражений. Просто однажды,
когда США будут очередной раз демонстрировать
свою несгибаемую волю, китайский вирус завладеет
системой управления высотным американским беспилотником дальнего радиуса действия, которые
планируется запускать на высоты порядка 20 000
метров для патрулирования внешнего морского периметра КНР.
Беспилотник просто выпустит свои ракеты «в
молоко», болтаясь над океаном, и превратится в безвредную игрушку, которая вскорости рухнет в море.
Пентагон в качестве демонстрации своей мощи передаст команды орбитальной группировке автоматических шаттлов Х-37В, приказывая нанести удар
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по военным спутникам Китая, которых к тому моменту будет порядка 37 штук. Правда, и там начнет
свою работу китайский вирус – введение боевой задачи станет весьма проблематичным.
Тем временем проблемы возникнут у американской группировки спутников системы GPS – они
начнут передавать на Землю неправильный сигнал.
Американский флот, авиация, практически все оказываются неспособными выполнить самый простой
приказ, так как вся система их военного могущества
основана на удержании орбитального преимущества. Но, потеряв его, США остаются перед выбором – начать термоядерную войну или отступить,
признав, что у них ничего нет. Китай не нуждается
в жертвах – ему нужно просто поставить США на
место, и сохранить «status quo». Война закончится
очень скоро, возможно даже без жертв – но политическим трупом стану США, поскольку разом потеряют большую часть своей военной мощи.
А. У. Маккой находит новый вариант исполнения угрозы, которую в США предвидели еще в 50-е
годы XX века (как, впрочем и в СССР). Эта угроза –
электромагнитный импульс, который возникает в
момент ядерного взрыва, своего рода грандиозная
по размерам электрическая искра.
Когда в 50-е годы США испытали термоядерную бомбу в Тихом океане, радиосвязь на несколько
минут пропала на обширном пространстве, от Гавайских островов до Австралии. Затем последовали
специализированные ядерные испытания – например, «Апельсин», когда заряд мощностью почти в
2 мегатонны был взорван в 1958 году на высоте 4
километров, или «Морская звезда-1», который
9 июля 1962 года привел к тому, что за 400 километров от места взрыва на острове Оаху погасло
уличное освещение, выключилась местная радиостанция, сбой был в телеграфной системе.
Мощность этого импульса высока, электромагнитные волны создают в аппаратуре (электротехнической, компьютерной и радио-) наведенные
токи, которые выводят ее из строя. Поэтому военная техника защищается специальной экранировкой, но и это не всегда помогает, зато здорово утяжеляет конструкцию. По этой причине самые уязвимые аппараты – это самолеты и особенно – космические спутники.
И, как отмечает американский исследователь
и специалист по оборонной науке Даниелъ Дюпон,
спустя несколько месяцев после последнего испытания, которое породило самый мощный импульс,
семь американских спутников из двадцати прекратили работу. Их разрушили возникшие над Землей в
результате термоядерных взрывов искусственные
радиационные пояса. Спутники накапливают радиоактивные частицы и перестают нормально работать – теряют слишком много энергии, их бата-

реи становятся малоэффективными, а в электронных схемах начинаются сбои. Это гораздо более
опасное явление, чем кратковременный электромагнитный импульс, если речь идет не о «горячей
войне».
Это явление (искусственных радиационных поясов) стало американским военным кошмаром. И с
каждым годом он становился все более ужасным.
Речь ведь идет не о масштабной войне, которая ужасна сама по себе и которую все же можно
было предотвратить. Уже в 60-е годы СССР и
США предпринимали усилия, что бы не допустить
катастрофы.
Американцев стала беспокоить возможность
нанесения по их стране радиационного удара с целью подрыва экономики. И чем далее США становились все более компьютеризированной страной,
тем более явной становилась эта угроза. В 90-е
годы об этом заговорили во весь голос уже не
только военные, но и гражданские специалисты. В
частности, Совет по охране природных ресурсов
прямо обратился к президенту Клинтону с предупреждением: один высотный ядерный взрыв над
территорией США – и вся ее компьютерная сеть
рухнет, вызвав невиданный хаос. То, что, казалось,
является прерогативой боевиков о Джеймсе Бонде,
проникло в реальный мир.
Все эти доклады вновь возбудили интерес к
проектам 50-х годов, когда американский ученый
Николос Христофилос предположил (и доказал в
рамках проекта «Аргус»), что искусственные радиационные пояса могут выводить из строя системы
управления баллистических ракет.
После терактов и сентября 2001 года вовсю
заговорили о том, что взрыва сравнительно небольшой ядерной бомбы на высоте 300 километров будет достаточно, чтобы примерно на месяц вывести из строя подавляющее большинство военных и
гражданских низкоорбиталъных спутников. При
этом наименьший ущерб понесут те народы, которые не создали развитой технологической цивилизации – для пуштунских племен в Афганистане или
аборигенов Австралии мало что изменится, а вот в
Европе, Японии и особенно США будет настоящий
коллапс.
Доклад комиссии Рамсфелъда (министра обороны) содержал расчеты, согласно которым для
восстановления орбитального комплекса от такого
удара потребуется не менее трех лет и более 100
млрд долларов инвестиций, и это не считая прямых
потерь экономики. Одна ракета и одна атомная
бомба могут в буквальном смысле этого слова угробить сильнейшую экономику мира.
Но на каждый меч найдется свой щит. Довольно быстро ученые пришли к выводу, что искусственные радиационные пояса можно разрушить,

194

Економічний вісник Донбасу № 1(43), 2016

Ів. Ан. Ті. Сталкер
если воздействовать на магнитосферу Земли низкочастотными радиоволнами – то есть частотой от 1 до
20 000 герц. Эти радиоволны не только обтекают
Землю, но и способны проникать под воду и в толщу
самой Земли. Именно поэтому они изучались еще до
атомной эры – как потенциальное средство связи с
подводными лодками, находящимися в погруженном состоянии.
Если военные моряки буквально втыкали свои
антенны в землю (СССР на Кольском полуострове,
а США в штате Висконсин), то военным «спутниководам» нужно было развернуть их к небу. Самой
мощной такой установкой стала размещенная на
Аляске система HAARP (High Frequency Active
Auroral Research Program – Программа активного
высокочастотного исследования авроральной области). Начав с сверхдальней и сверхглубокой радиосвязи, ее приспособили и для того, что бы начать
эксперименты по воздействию на возможные искусственные радиационные пояса. То есть пресловутая
«Арфа», про которую ходит так много слухов, является важным элементом обороны США, а так же инструментом для очистки магнитосферы Земли от засорения, что позволит сохранить не только американскую экономику, но и оборонную мощь в случае
ограниченного ядерного удара или так называемого
высотного анонимного удара.
Вернемся к теории А.У. Маккоя. Он по сути
дела предполагает тот ж самый сценарий, что и комиссия Рамсфель-да, и другие американские исследовательские группы. Но с существенным отличием – Китай у него не взрывает ядерную бомбу
(хотя может) – а засылает компьютерные вирусы.
Против них HAARP полностью бессильна. А кто же
может использовать ядерную технологию? Такие
кандидаты тоже есть – и даже не один. Американские исследователи, надо признать, не рассматривают среди них Россию – у нее нет мотива. А вот
Пакистан, Иран, Северная Корея и некий «аноним» – вполне могут это сделать.
Сценарий №2. Самый анонимный конфликт. В этих новых войнах есть один важный элемент – возможность нанесения удара анонимно, не
объявляя войны и даже замаскировавшись. На память опять приходят фильмы «бондианы» 70-х годов, в которых действуют всемирные злодеи, одинаково ненавидящие как США, так и СССР.
Вступает в действие еще один вопрос – а что
делать, если физического ущерба территории США
не нанесено?
Если взрыв произведен в нейтральных водах?
Как писал эксперт Курт Велдон, «...будет ли возможно американское вторжение в страну, произведшую такой взрыв, и массированный удар по ней, который приведет к человеческим жертвам, и будет ли
ответный ядерный удар? Возможно, что и нет...».
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Американские правительственные эксперты в
2000-х годах разработали несколько возможных
сценариев такой странной войны. Например, в ходе
индийско-пакистанского военного конфликта. Начавшись как обычная стычка за Кашмир, война станет развиваться, и индийские войска могут прорваться в сторону Исламабада. Пакистан может в
порядке «последнего предупреждения» взорвать
имеющийся у него 10-килотонный заряд над НьюДели, причем взорвать за пределами атмосферы.
Это не вызовет массовой гибели людей в городе, но
покажет решимость нанести следующий, уже наземный ядерный удар. Однако этого взрыва будет достаточно для того, что бы у США началась головная
боль...
Второй вариант – это запуск Северной Кореей
своей ракеты с ядерной боеголовкой. Большинство
политиков в мире почему-то считают, что она запустит ее по наземной цели, хотя северокорейцы могут
пустить ракету над своей территорией, которая вынесет бомбу на высоту 150-180 километров. Это
приведет к сильнейшим проблемам для материковой части США и может резко ослабить возможности южнокорейской армии, лишив ее американской
спутниковой поддержки. Эту версию активно развивает Джон Пайк из оборонной организации «Глобальная безопасность», считая ее оптимальной с
точки зрения северокорейского режима. Взрыв над
своей территорией – кто осмелится осудить их?
Но есть и другой вариант. Можно осуществить
запуск с морской платформы и даже из контейнеров
на борту торгового судна в нейтральных водах. В
любом случае это неприемлемо для США, поскольку «вцепиться им в бок» найдется немало охотников во всем мире. Вот тут-то и нужна, как видим,
«Арфа», что бы сократить время бездействия американских спутниковых систем до минимума.
Сценарий Маккоя с его супервирусами так же
может быть вполне анонимным. И для его осуществления не нужно делать ракету или покупать атомную бомбу. Но без расходов не обойтись – по сценарию Маккоя у кибератакующего Китая есть в распоряжении суперкомпьютеры, которые постоянно генерируют изменяющиеся ежесекундно вирусы, и
много чего еще мощного и вредоносного. Америка
как раз проиграет, по его мнению, в связи с тем, что
американцы уже значительно отстают от китайцев в
этом отношении. И все же, поскольку атомных зарядов в мире в сотни раз больше, чем суперкомпьютеров, ядерная электромагнитная атака может все же
быть более реальной, чем анонимная кибервойна.
Сценарий №3. Тотальная грызня. Вместе с
конфликтом сверхдержав и даже вместо него может
развиться настоящий пожар из локальных войн, которые в состоянии покрыть практически весь африканский континент, значительную часть Ближнего
Востока и часть Латинской Америки.
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Серьезные конфликты могут возникнуть на
юге России, в Закавказье, в Средней (Центральной)
Азии. Причины могут быть самые разные, но, скорее всего, это будет проблема дележа полезных ископаемых, воды и продовольствия.
Возьмем, к примеру, раздел Судана на христианский юг и мусульманский север. Мирному и стабильному разделу (напомним, что там число жертв
измеряется уже миллионами человек) мешает неравномерность распределения нефтяных залежей –
они в основном сосредоточены на юге. Шаткий мир
в любой момент может смениться очередным конфликтом. Какие страны начнут поддерживать ту
или иную сторону в данном конфликте – не трудно
догадаться.
Но и в религиозно однородных странах полно
проблем, в частности, родоплеменная вражда и просто обыкновенная жадность. Игрища местных туземных политиков могут затронуть и интересы мировых политических грандов. Президентский конфликт в Кот-д'Ивуаре в конце 2010 – начале 2011
года вызвал особый интерес великих держав
прежде всего потому, что эта страна обеспечивает
40 процентов мировых поставок какао-бобов, без
которых нет шоколада, и около 15 процентов –
кофе. В стране добываются нефть, алмазы и редкие
металлы.
В январе 2011 года волна возмущений захлестнула арабский мир – Тунис, Йемен, Египет и даже
европейскую, но мусульманскую Албанию. Формально – везде разные причины, так же формально – все происходило под демократическими
лозунгами, но по сути произошла радикализация
общества, точнее – исламская радикализация. В
этом случае Запад оказался в недоумении – он так и
не понял, как реагировать на демократический приход людей, которые не признают идеалы западной
демократии. С другой стороны, возможно, что многие как раз обрадовались тому, что произошло.
Стоит вспомнить роман советского писателяразведчика Романа Кима «Школа призраков», в котором его антигерой Даню объясняет своему приятелю, зачем им, разведчикам нового времени, изучать приемы шпионов Древнего Китая и ниндзя
Японии: «...в древнем Китае феодальные княжества воевали отнюдь не по собственной инициативе. В те времена существовали так называемые
шуйкэ – бродячие профессиональные консультанты по вопросам политики <...> И благодаря
усилиям этих шуйкэ феодальные княжества Китая беспрерывно интриговали друг против друга,
заключали тайные союзы, натравливали одних на
других, нападали, заключали сепаратный мир и снова готовились к войнам. Шуйкэ все время старались сохранять напряженную атмосферу, потому
что, когда наступало спокойствие, спрос на них
начинал падать. <...> Сейчас в разных частях

света много небольших государств, так же как в
Китае и Японии во времена феодальных войн. И
эти азиатские, ближневосточные и африканские
малые государства... ждут современных шуйкэ».
Если мир не изменился со времен Древнего
Китая до 50-х годов XX века, когда были написаны
эти строки, он не изменился и в последние пятьдесят лет. Погоня за властью, деньгами, тщеславие и
азарт по-прежнему двигают мировую политику.
Правда, не всегда в процессе этой игры можно
предсказать результат.
Если в мире возникнет какой-то значительный
конфликт, даже в форме экономического противостояния, можно ожидать, что многие страны, о которых сейчас принято говорить с легким пренебрежением, неожиданно могут стать важными фигурами на мировой шахматной доске.
Как указывал Ж. Шальян, еще совсем недавно
никто не мог представить себе, что Турция или Бразилия возьмут на себя посредничество в решении
иранской ядерной проблемы. Поскольку ни Россия,
ни США, ни Китай не смогли добиться ничего весомого – Иран просто не верит в их желание что-то
решать и быть объективными.
Французский эксперт обращает внимание на
то, что распад СССР произошел без грандиозной
войны, а НАТО расширял свои пределы так же в
ходе мирных политических процессов. К 2003 году
Вашингтон, как пишет Ж. Шальян, почувствовал
себя всемогущим, но... затем начались проблемы, и
одна из них – это невозможность отслеживать, что
происходит в мире, какие процессы. В частности,
американцы рассчитывали после вторжения в Ирак
создать новый, дружественный для себя «Большой
Средний Восток». Эти планы провалились. Хотелось создать южный коридор поставки нефти в Европу по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
(Турция) – и этот проект как-то незаметно стал «рассасываться». И таких примеров масса – один центр,
какой бы он ни был мощный, не в состоянии контролировать все.
США в течении многих лет поддерживали Пакистан, считая его своим главным союзником в регионе. Но Индия обошла его в экономическом и социальном развитии, а Пакистан стал регрессировать, все более уподобляясь Афганистану. Только
этот «стан» будет с ядерными ракетами, и сейчас
для США главная проблема – не допустить попадания ядерного оружия в руки талибов. Сейчас США
стараются активно сотрудничать с Индией еще по
одной причине – она становится серьезным противовесом Китаю. Китай же по-прежнему имеет тесные связи с Пакистаном, но вот в какой степени –
это вопрос.
Конфликт в Афганистане продолжается. Американцы, публично признавшись, что имеют интерес к полезным ископаемым этой страны, оказались
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в дурацком положении – китайцы, публично не
шумя, получили права на разработку крупнейшего
медного месторождения страны и на многие другие
работы. В какой степени мешают китайцам талибы – в той же, что и американцам, или китайцы
смогли с ними найти общий язык – тоже тайна за
семью печатями.
Что знает западный мир о Южной Корее, которая одна строит треть мирового коммерческого
флота? Что известно миру о Боливии, которая
разыгрывает литиевую партию вместе с южнокорейцами, явно желая поставить Китай на место. И
многие ли люди в курсе, кому принадлежит Панамский канал? Точнее – кто его контролирует?
Поэтому вроде бы бессмысленная война маоистов-партизан в северной части Латинской Америки может иметь вполне циничный скрытый смысл
– в ней могут быть заинтересованы самые разные
силы. Например, китайцы, которые не хотят усиления американского влияния в Эквадоре, или американцы, которые все время поддерживают венесуэльскую оппозицию.
В результате возможна война всех против всех,
поскольку современное общество просто не в состоянии предложить сколько-нибудь разумного пути
развития, которое бы не генерировало бесконечное
неравенство.
В 20-е годы идеи социального равенства,
наиболее подробно разработанные Владимиром Лениным, лидером российской большевистской революции, казались совершенно похороненными новой
жизнью. Однако, по прошествии всего лишь пары
десятков лет, уже в обновленном виде они вновь
стали занимать специалистов.
Исследователи обратили внимание на то, что
те формы, которые 150 лет назад были характерны для классовых противоречий в масштабах
отдельных стран, стали актуальны в масштабах
всей мировой экономики. Нищий пролетариат, который чисто физически не мог выбраться из беспросветной нищеты в 1845 году, заменили беднейшие страны мира, которые так же, при сохранении
существующего мирового порядка, никогда не достигнут процветания. Власть, отдельные личности – несомненно. А вот страна в массе – нет.
Известный экономист, профессор Николас
Бойл видит надежду в том, чтобы люди, в первую
очередь власть имущие, поняли, что общество состоит не только из банкиров. Такое в истории уже
было – в начале XX века правящие классы Финляндии сами, добровольно пошли на отмену своих привилегий и введение всеобщего активного и пассивного избирательно права для женщин и рабочих –
без имущественного ценза. Однако тогда была
весьма сильна протестантская этика во всей ее
положительной и прогрессивной силе. Как видим,
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сейчас эпоха менеджеров-бессеребреников ушла в
прошлое, даже в той же Финляндии.
Таким образом, формируются два мира – мир
«золотого миллиарда», в который входят страны
Евросоюза (около 500 млн чел.), США (300 млн чел.),
Япония и Южная Корея (200 млн чел.). Разумеется,
богатые люди есть и в других странах, но именно
эти – основной «становой хребет» мира богатых.
Есть мир абсолютной нищеты – беднейшие
страны Африки, воюющие Афганистан и Ирак,
разрушенное землетрясением и тотальной коррупцией Гаити. А между этими полюсами – мир, который хочет стать богатым и имеет для этого
все возможности. Но самые богатые прекрасно
понимают, что если страны «второй волны» –
Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и другие захотят приблизиться к высшим
стандартам, миру просто не хватит ресурсов при
сохранении «западного» стандарта потребления.
А значит – ситуацию можно разрядить лишь
углублением классового неравенства, что бы ограничить число людей, которые могут потреблять
ресурсы практически свободно.
Как реакция – это стимулирует рост социальной напряженности внутри общества и обращение
к насилию, как к единственному способу восстановления попранной справедливости. И если в развитых
странах недовольные все же могут влиять на
власть демократическим путем, то в странах
«третьего мира» для них этот путь заказан. Остается одно – взять власть в свои руки самим. Поскольку равенство в относительной бедности для
многих гораздо менее оскорбительно, чем. незаслуженное неравенство в относительном богатстве.
По мнению российского эксперта К. Сивкова,
богатейшие страны вполне могут позволить себе
роскошь начать вести контролируемые малые
войны, которые, с одной стороны, препятствовали
бы развитию будущих опасных конкурентов, а с
другой – стимулировали бы местные элиты развивать сырьевое направление в структуре своих стран.
Однако в конце концов процесс может выйти из-под
контроля и превратиться в какую-то бесконечную
череду то затухающих, то разгорающихся конфликтов, которые окажутся связанными друг с другом.
По мнению эксперта и писателя Майка Дэвиса,
выраженному в его книге «Планета трущоб», в конечном итоге богатые будут жить в своеобразных
гетто, окруженные военными частями, потому что
все остальное вокруг превратится в бесконечные
трущобы – остатки нашей некогда могущественной
цивилизации. Причина – опять та же самая – недостаток ресурсов. Они станут просто недоступны для
большинства, и капиталистическая система вновь,
как и в 1845 году, предпочтет не замечать нуждающихся.
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Мир дикости будет существовать в бесконечных войнах и конфликтах, жить по принципу и законам криминального мира, которые, по сути дела,
лишь адаптация законов племенного общества к современной ситуации. Мир богатых будет загонять
«быдло» в его норы, а трущобы будут отвечать
убийствами с дикой жестокостью и очередными
терактами.
В итоге конфликты охватят практически все
зоны нестабильности, появятся новые, и тогда применение оружия массового поражения будет только
вопросом времени. К. Сивков предполагает, что
речь может идти о десятках, если не сотнях миллионов погибших. Ну, а остановить этот прискорбный
сценарий, по мнению российского эксперта (и в
этом он солидарен с британскими и французскими
коллегами), можно только остановив непомерную
жадность сформировавшегося симбиоза бюрократии и высшего менеджерского состава транснациональных корпораций» [2, c.168-196].
«Шок и гнев вызвало у восточноевропейских
стран решение России отказаться от «Южного
потока» – газопровода стоимостью $ 50 млрд, который должен был идти в Европу через Черное
море. Акции некоторых компаний, участвовавших в
реализации проекта, упали в цене. Болгария, Сербия
и Венгрия сообщили, что даже не получили никакого
предварительного уведомления относительно того, что Москва намерена отказаться от «Южного
потока», хотя они вложили в этот проект значительный финансовый и политический капитал. Россия же, по словам ее чиновников, вместо «Южного
потока» будет направлять свой газ в торговый хаб
в Турции. Сейчас «Южный поток» – пожалуй, самая большая жертва противостояния между Россией и ЕС из-за военных действий, которые ведет
Москва на территории Украины. Расхваленный
проект, который поддерживала российская госкомпания «Газпром», должен был доставлять российский газ в Европу в обход Украины. Он даже получил определенное ускорение, когда в результате
серии ценовых споров между Москвой и Киевом в
последние десять лет были сокращены поставки
некоторым европейским клиентам «Газпрома». Однако в Брюсселе опасались, что этот газопровод
укрепит доминирование «Газпрома» на европейском газовом рынке. Европейская комиссия настаивала, чтобы доступ к «Южному потоку» получили
и другие поставщики газа, поскольку, по ее мнению,
то, что «Газпром» будет и поставлять газ, и владеть трубопроводом, являлось бы нарушением антимонопольного законодательства ЕС. Однако
проект получил поддержку некоторых стран юговостока Европы, которые считали, что его реализация позволит повысить их собственную энергетическую безопасность. Эти страны также планировали заработать на транзите российского

газа через свою территорию. При этом в 2013 году
государства региона уже понесли существенные
потери, когда было отменено строительство трубопровода «Набукко», который должен был доставлять в Европу газ из Азербайджана. На
встрече послов ЕС в Брюсселе 2 декабря 2014 года
представитель Венгрии спросил у Федерики Могерини, новой главы европейской дипломатии: «Сначала «Набукко», затем «Южный поток». Что мы
теперь будем делать?» По словам Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, теперь
следует вновь начать изучение альтернативных источников поставок энергоносителей, включая газ из
Азербайджана. Тем временем премьер-министр
Сербии Александр Вучич сказал местному телеканалу RTS, что это решение стало плохой новостью
для Белграда и что он будет в срочном порядке пытаться поговорить с Путиным. «Сербия семь лет
инвестировала в этот проект, а сейчас ей приходится расплачиваться за конфликт супердержав», – сказал он. Акции компаний, имеющих контракты на строительство «Южного потока», резко
упали 2 декабря 2014 г. Акции итальянской компании Saipem, оказывающей услуги в нефтяной отрасли, опустились на 10,8 %, а Salzgitter, немецкого
производителя стали, чье совместное предприятие
поставляет трубы для «Южного потока», –
на 7,4 %» [3].
«Важливим елементом ведення "гібридної
війни", що наочно продемонструвала російська
агресія, є і вплив на життєдіяльність суспільства.
При цьому енергетична інфраструктура стала
предметом особливої уваги з боку агресора, оскільки
її захоплення (чи руйнування) не тільки завдає
значних економічних збитків, а й загрожує сталому
функціонуванню системи життєзабезпечення суспільства загалом. Слід зазначити, що використання
потенціалу енергетики як "енергетичної" зброї було
відкрито проголошене у 2003 р. в Енергетичній
стратегії Російської Федерації до 2020 р.: в документі зазначалося, що потужний паливно-енергетичний комплекс Росії "є базою розвитку економіки, інструментом здійснення внутрішньої та
зовнішньої політики". І це не просто декларація
намірів, а реальний інструмент впливу, який Росія
неодноразово використовувала у своїх інтересах (у
т.ч. – через послаблення всіма способами енергетичної інфраструктури потенційних противників).
Прикладом цього є майже синхронні підриви енергетичної інфраструктури, які припинили постачання
природного газу та електроенергії до Грузії в січні
2006 р., що стало елементом подальшого тиску на
Грузію. Вибух на газопроводі у Туркменістані у
квітні 2009 р. допоміг Росії призупинити дію незручного для неї договору з Туркменістаном і фактично усунути конкурента з європейського ринку.
Так у 2006 р. був зупинений на ремонт нафтопровід,
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який забезпечував постачання нафти на нафтопереробний завод у Мажейкяй у Литві, причому саме
в момент, коли Литва вирішила продати завод
польській компанії. Очевидно, що Росія цілком
свідомо використовує атаки проти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, як для досягнення своїх цілей у політичній та економічній сферах, так і для зниження воєнно-економічного потенціалу держави в найбільш стислий термін. Усе
це можна побачити і в україно-російському протистоянні. При цьому енергетична інфраструктура
(через свою географічну розосередженість) може
опосередковано нести загрозу об'єктам, розташованим далеко від місця безпосередньої атаки. Так,
анексуючи Крим, військові підрозділи Російської Федерації фактично отримали контроль над українськими енергетичними об'єктами, які містяться за
межами адміністративних кордонів Криму. Внаслідок цієї анексії в України не просто було захоплено об'єкти енергетики й території Криму, а через захоплення енергетичної інфраструктури (трубопроводів та компресорних станцій) фактично викрадено нафтовидобувні поля на шельфі та безпосередньо природний газ в обсязі 2 млрд м куб.
щорічно. Надалі цей елемент ведення "гібридної
війни" ще з більшим розмахом агресор використав в
окремих районах Луганської та Донецької областей. Цілеспрямованими діями фактично було зруйновано багато вуглевидобувних підприємств, блокувалася й руйнувалася транспортна інфраструктура. Своєю чергою, це призвело до проблем із постачанням уже видобутого вугілля споживачам,
передусім – на теплові електростанції, що стало
викликом для стабільного функціонування всієї
об'єднаної енергетичної системи України. Як
наслідок – погіршилась і соціально-економічна ситуація не тільки у східних областях, а й загалом в
Україні. Крім того, це сформувало довгостроковий
виклик енергетичній безпеці держави загалом. Далі
в роботу пішов інформаційний складник "гібридної
війни": прийняті українським урядом антикризові
рішення в енергетичній сфері було активно використано для формування негативного ставлення до
органів державної влади, посадових осіб та керівництва держави. Ця ж інформація активно використовувалась і для формування негативного іміджу
України серед країн-сусідів та партнерів України»
[4].
«Трьохсторонні газові переговори Україна –
Росія – ЄС у Відні завершилися безуспішно. Як результат, вже учора зранку Україна припинила закуповувати російський газ. «У зв’язку з тим, що 30
червня 2015 року збігає термін дії додаткової угоди
між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром», а
умови подальшого постачання російського газу в
України не були погоджені сьогодні під час
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трибічних переговорів у Відні, «Нафтогаз» припиняє закупівлю газу у російської компанії», – повідомили в українській компанії. Разом з тим в НАК
запевнили, що «транспортування газу територією
України для європейських клієнтів «Газпрому» триватиме в повному обсязі згідно з контрактними
умовами». У Росії ж рішення «Нафтогазу» назвали
політичним і безпідставним. «В української сторони немає підстав для того, щоб призупиняти закупівлі газу, тому що запропоновані ціни, з
урахуванням прийнятої знижки, абсолютно конкурентоспроможні. Це можуть бути лише якісь
політичні, на мій погляд, рішення, тому що економіки за таким рішенням ніякої немає», – сказав
міністр енергетики Росії Олександр Новак. Як писав «День» раніше, напередодні «Нафтогаз» звернувся до агресора з проханням про знижку. Як
відповідь, російський уряд запропонував надати
знижку розміром близько $40 за тисячу кубометрів
з тим, щоб ціна залишилася на рівні другого кварталу – $247,17 за тисячу кубометрів.
Михайло ГОНЧАР, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»: «Пропозиції, які
зробила російська сторона, виглядають для нас доволі привабливими. Навіть якщо погодитися на досить сумнівну заяву Росії про те, що ціна на газ
відповідає європейським реаліям. Хоча й $247,17 за
тисячу кубометрів не є цілком адекватно. Адже в
четвертому кварталі минулого року ціна на нафту
(яка формує ціну на газ у третьому кварталі цього
року) йшла на спад, а нам запропонували газ за старою ціною. Але навіть за цих «рівних» умов ми повинні збільшувати закупівлю газу в Європі, зважаючи на те, що Росія ініціювала військову агресію на
сході. Тим більше, ми маємо таку можливість.
Якщо пригадати, минулого року було 11 раундів переговорів, і лише в жовтні вдалося домовитися
щодо газу. Це – друга зустріч. Тому попереду – багато цікавого. Тим більше, як показує досвід минулого року, ми 180 днів обходилися без російського
газу – з червня по грудень. Тому з цього приводу не
варто перейматися. Вважаю, що ситуація повторюється і значною мірою вона продиктована не
лише газовими реаліями, а тим, що уряди Канади та
США посилили санкції проти Росії, і у відповідь
Кремль дав директиву «Газпрому» посісти
жорстку позицію в переговорах з Європою та
Україною. Таким чином, з боку «Газпрому» триває
гра на розкол Європи. Сьогодні багато говорять про
те, що у нас в газосховищах немає газу. Але у нас і
немає потреби повністю заповнювати їх газом,
адже немає тих обсягів споживання. Нам вистачить ще п’ять-шість мільярдів кубометрів. А «Газпром», звичайно, хоче нам його продати, щоб заробити. Але краще купити у європейців, а ще краще –
нарощувати власний видобуток і в перспективі
відмовитися від імпорту взагалі» [5].
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«После того, как я написал колонку о финансовых инновациях в Apple, узнал, что мобильные операторы Sprint, T-Mobile, а теперь и Verizon принялись сражаться за то, кто предложит лучшую сделку
по iPhone. Чем бы ни закончилась эта война мобильных операторов, однозначный победитель будет
один – Apple. А операторы понесут потери, поскольку сокращают свою прибыль, пытаясь перебить скидки противника. Они потратят миллионы
долларов на рекламу, чтобы убедить покупателей
прийти к ним в магазины и приобрести – вдумайтесь! – телефоны компании Apple. Если же покупатели предпочтут программу Apple iPhone Upgrade,
тогда выигрыш Apple будет еще значительней. Тем
временем 2015-й, вероятно, станет годом, когда бизнесы AT&T и Verizon в США перейдут от роста к
упадку. Еще одно наблюдение по поводу Apple:
бренд этой компании выходит за пределы технологичности и крутости. За годы компания также приобрела невероятный уровень доверия со стороны
своих клиентов. Я могу вспомнить только одну компанию, которой удалось добиться сравнимых результатов: Amazon.com. Amazon сделала покупки
онлайн легким и приятным делом, ее служба поддержки работает, как часы, и компания ведет честную ценовую политику. В конце концов, она позволяет другим предпринимателям пользоваться своим
сайтом и даже готова сама доставлять их товары.
Доверие к Amazon таково, что большинство людей
даже перестали сравнивать цены. Они не утруждают
себя поисков товаров через Google (это, кстати, плохая новость для Google), и идут напрямую на сайт
Amazon. Недавно я заплатил за товар на Amazon на
несколько долларов больше, чем на другом сайте,
потому что был уверен – если мне понадобится его
вернуть, никаких проблем не возникнет. Такой уровень доверия превращает Amazon и Apple в так
называемые «платформы» и гарантирует успех почти любому продукту, за который они возьмутся.
Когда в 2019 году Apple выпустит собственный автомобиль, компания тут же отхватит непропорционально большой сегмент автомобильного рынка –
исключительно из-за имеющегося к ней доверия.
К тому моменту, как моя младшая дочь Миа
Сара, которой скоро исполнится два года, научится
водить, автомобили с двигателями внутреннего сгорания, скорее всего, превратятся в музейные экспонаты, как в свое время Ford Model T. Я понял это,
посетив магазин Tesla и полюбовавшись силовым
агрегатом электрокара, который похож на
скейтборд и состоит, по сути, из плоского куска металла, где находится батарея, четырех колес и электрического двигателя размером с большой арбуз.
Вот и все: в автомобиле Tesla всего 18 движимых частей, тогда как у машины с двигателем внутреннего
сгорания их количество доходит до сотен, если не
тысяч. Забавно то, что в этих автомобилях даже

электроники больше, чем в Tesla. Еще одна интересная особенность электромобилей – то, что они, по
сути своей, почти не отличаются от смартфонов.
Цены на смартфоны значительно снизились с годами, потому что их компоненты стали повсеместными и коммерческими. За исключением шин, почти все элементы машин с двигателями внутреннего
сгорания у разных фирм уникальны и не взаимозаменяемы. Таким образом, возможность автоматизации автомобильной индустрии очень ограничена. А
вот простота электромобилей и приход в индустрию, помимо Tesla, также и Apple, скорее всего,
приведет к постепенному снижению цен. Подумайте: всего восемь лет назад миру был презентован
iPhone. Никто тогда и подумать не мог, что смартфоны позволят создать сервис Uber, из-за которого
без работы окажутся таксисты по всему миру. А последствия расширения рынка электромобилей будут
еще более масштабными. Apple не перегружена стереотипами, которые засели в мозгу традиционных
производителей автомобилей, а потому сможет создать нечто принципиально новое и поразить потребителей по всему миру. Бензин можно делать только
из нефти, а вот источники электричества куда более
разнообразны: природный газ, уголь, атом, ветер,
вода, нефть (и это еще не весь список). 70% нефти
уходит на автомобили и грузовики. Представьте, что
будет, когда в ней отпадет нужда – в США могут
даже забыть, как произносится название «Саудовская Аравия», а Ближний Восток изменится навсегда. Возможно, Apple не сможет презентовать свой
автомобиль уже в 2019 году, но приход компании в
автомобильный бизнес наверняка будет успешным
и станет потрясением для индустрии» [6].
«Зійшовши з російської газової голки, Україна
дістала можливість добиватися компенсації за несправедливість газових контрактів, що були чинні.
Провідним атакуючим гравцем на цьому полі став
Антимонопольний комітет України. Його рішення
буде направлено до Москви цього тижня. У ньому
АМКУ зобов’язав російський «Газпром» привести
умови транзиту газу через територію України до
економічно обґрунтованого рівня. Як повідомив
журналістів глава комітету Юрій Терентьєв, «рекомендовано зобов’язання компанії «Газпром» протягом двох місяців припинити порушення й привести
свою діяльність до вимог законодавства про захист
економічної конкуренції». Перший заступник глави
АМКУ Марія Ніжник пояснила: «Необхідно привести умови співпраці до економічно обґрунтованих –
це можуть бути зміни, внесені умовою договору або
інші». На її думку, штраф у майже 86 мільйонів гривень, накладений АМКУ на «Газпром», також має
бути сплачений протягом двох місяців, інакше
відомство звернеться до Господарського суду для
його примусового стягнення. Ніжник розповіла, як
утворилася наведена сума: «Це 30% від загального
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обсягу, пов’язаного з порушенням за період у п’ять
років. Враховуються також обтяжливі обставини:
«Газпром» зовсім не співпрацював з комітетом. Також обтяжливою обставиною є те, що це порушення, яке триває». Вона відкинула заперечення
«Газпрому» проти цього штрафу. «Насправді справа
перебуває в компетенції АМКУ, оскільки послуга
транзиту надається саме на території України», – резюмувала вона. Крім того, на її думку, у тому
випадку, якщо комітет встановлює факт зловживання монопольним становищем, то суб’єкт, чиї
права порушені, а в цьому випадку НАК «Нафтогаз
України», може звернутися до суду для стягнення
збитків у подвійному розмірі», – сказала вона журналістам, додавши, що сума збитків «Нафтогазу» не
підлягає розголошуванню. За її словами, у разі звернення до суду «Нафтогаз» самостійно обґрунтовуватиме цю цифру. Ніжник підкреслила, що тяжба між
«Нафтогазом» і «Газпромом» у Стокгольмському
арбітражі ведеться «зі схожого, але не зовсім ідентичного питання». «Там йдеться про порушення
умов договору (щодо обсягів прокачування газу через Україну. – Авт.)», – уточнила вона.
У коментарі у відповідь «Газпром» заявив: «Це
викликає неабиякий подив, оскільки «Газпром» не
здійснює підприємницької діяльності на території
України, передаючи НАК «Нафтогаз України» природний газ на західному кордоні Російської Федерації. Таке рішення АМКУ не може розглядатися
ніяк інакше як спроба чинити тиск на «Газпром».
«Газпром» має намір захищати свої права й законні
інтереси в усі доступні йому з правового погляду
способи», – говориться в коментарі управління інформації газового концерну. Монополіст наполягає,
що «підстави для ініційованого АМКУ розслідування відсутні, й воно має бути припинене». Він
нагадує, що зараз питання контрактних взаємовідносин з «Нафтогазом України» є предметом
розглядів у Арбітражному інституті Торгівельної
палати Стокгольма, який сторони транзитного контракту обрали органом розгляду суперечок».
КОМЕНТАРІ. Валерій БОРОВИК, голова
правління альянсу «Нова енергія України»:
«Рішення АМК значною мірою всього лише «страшилка» для «Газпрому». Він за звичкою діятиме так,
як йому вигідно. Росія вже багато раз демонструвала, що міжнародне законодавство й міжнародні правила не є для неї обов’язковими для виконання. А от накладений на нього штраф – це реально. Цю справу можна доводити до кінця. Порушення здійснене на території України й може бути
покаране за українським законодавством. Я думаю,
що «Газпром» буде змушений сплатити штраф,
оскільки в нього немає функцій віртуального оператора на території України й він мусить діяти
виключно в рамках українського законодавства».
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Сергій САПЕГІН, директор науково-технічного центру «Психея»: «Думаю, що «Газпром» як
суб’єкт господарської діяльності оскаржить це
рішення Антимонопольного комітету України в
суді. Питання лише в якому саме. Я думаю, що,
швидше за все, це буде російський суд. До європейського суду «Газпром» навряд чи піде. Причому в
російському суді рішення АМК, ймовірно, представлятимуть як таке, що має політичний характер.
І так буде до того моменту, поки щось не зрушиться,
не зміниться в самій Російській Федерації. Ми бачимо, які там йдуть дезінтеграційні процеси і до
чого вони можуть призвести – не лише до змін у економіці, а й у політичній ситуації. Проте розгляди в
судах можуть бути довготривалими. Тим паче що
відносини таких компаній, як «Газпром» і «Нафтогаз» далеко не прості. До того ж енергоносії в Росії
виведені в політичну площину. І якщо розбиратиметься російський суд, то процедура може затягнутися на роки. Або до часу, коли закінчитися нині
чинний контракт, або до зміни політичної влади у
наших сусідів. Але тут іще одна невідома. Сьогодні
ми ще не можемо передбачити, що буде з самим
«Газпромом» на той час, оскільки його капіталізація
катастрофічно падає. Очевидно, що для його існування в нинішньому вигляді також є чималі ризики.
Отже, я б оцінив дію нашого АМК так: політично
вона матиме якийсь резонанс. Але грошей Україна,
швидше за все, не отримає» [7].
««Газпром» 19 cічня 2016 р. надіслав НАК
«Нафтогаз України» рахунок на оплату газу, невибраного українською компанією у третьому кварталі
2015 року за закладеною у контракт 2009 року умовою «бери-або-плати». Оскільки мінімальна річна
кількість газу в цьому кварталі становить 10,485
мільярда кубометрів, і з урахуванням обсягу газу,
що його «Газпромом» поставив в Україну, «Нафтогазові» виставлено рахунок на суму $2,549 мільярда.
«Газпром» чекає оплати рахунку упродовж 10
днів», – йдеться в його повідомленні. У повідомленні процитовано слова голови «Газпрому»
Олексія Міллера: «Україна у 2015 році фактично
відмовилася від закупівель російського газу у третьому кварталі. Отже, жодних домовленостей про незастосування правила «бери-або-плати» (на відміну
від попередніх періодів 2015 року. – Авт.) у цьому
періоді не було». Що криється за цим політичним
демаршем і до чого він призведе, «День» запитав у
президента Київського інституту енергетичних досліджень Олександра Нарбута. «Нафтогаз» вибудував свою позицію, відштовхуючись від суперечки,
що ведеться у Стокгольмському арбітражному
суді, – роз’яснює експерт, – у ній є така чітка складова: щодо низки умов, які діють до 2019 року, контракти мають бути переглянуті з моменту їх укладання, оскільки не відповідають діловій практиці і
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ринковій кон’юнктурі. Відповідно, спочатку відкидається умова бери-або-плати. Адже багато європейських держав від неї відмовилися чи істотно
зменшили обсяг постачань газу, на які це зобов’язання поширюється. Відповідно, «Нафтогаз»,
припинивши у третьому кварталі минулого року закупівлю російського газу, по суті, відмовився виконувати і весь контракт у його сьогоднішньому вигляді». «Тому, на мій погляд, – веде далі експерт, –
«Газпром» намагається збільшити обсяг сумарних
вимог за позовами, що розглядаються у Стокгольмі.
І в цій претензії, я, як не юрист, нічого нового і особливо небезпечного не вбачаю. Зрозуміло, що рахунок не буде сплачено. Тому можна припустити, що
потім він перетвориться на позов, який доповнить
раніше висунуті претензії, рішення за якими має
прийняти суд у Стокгольмі. Я не думаю, що це може
схилити чашу терезів на користь «Газпрому». Я боюся помилитися, але у своїх вимогах, що фігурують
у Стокгольмському арбітражі, «Газпром» багато
разів посилався на тake-or-pay. Ба більше, виставлену тепер суму штрафу, на мій погляд, саме й складено з невиконаних за минулі роки зобов’язань за
цією формулою».
Експерт також нагадує, що Україна, натомість,
виставила у Стокгольмі зустрічні претензії щодо тарифу на транзит і заявлених у первинному контракті
його обсягів, які не виконувалися. Та й цінові умови
на постачання газу Україні істотно відрізнялися від
існуючої кон’юнктури, а відмова «Газпрому» від перемовин не дала змоги Україні купувати газ на справедливих ринкових умовах. Нарбут звертає увагу також на те, що наприкінці минулого року «Нафтогаз»
запросив «Газпром» на перемовини щодо нових
умов транзиту газу до Європи. При цьому він зазначає, що це був недостатньо продуманий крок, у результаті якого українська сторона опинилася у цуцванзі, чи, точніше, як кажуть шахісти «у вилці». З
1 січня в Україні почала працювати встановлена
НКРЕКП нова тарифна модель для «Укртрансгазу» – так звана єдина модель «вхід-вихід». У ній
встановлено плату за вхід до нашої ГТС і окремо –
за різні з неї виходи, передбачено норми технологічних втрат і витрат. Усе це формує вартість послуги щодо доставки газу європейським країнам, що
раніше називалося транзитом. «Це та модель, на якій
працюють практично всі європейські оператори
магістральних газопроводів», – зазначає Нарбут. «А
вилка для «Нафтогазу» полягає в тому, – додає він, –
що «Нафтогазу» потрібно або ж розірвати договір із
«Газпромом» про транзит і запропонувати йому самостійно викупити існуючу потужність, до того ж
там діятиме принцип качай-або-плати. А залишаючись стороною контракту з «Газпромом», «Нафтогазові» доведеться самому викуповувати цю потужність і відповідати за дотримання принципу качайабо-плати. Парадокс полягає ще й у тому, що раніше

«Нафтогаз» зловживав старою моделлю і майже всю
плату за транзит російського газу залишав собі,
сплачуючи «Укртрансгазові» незначні суми, а згодом лише постачав газ для технологічних цілей з подальшим взаємозаліком». «Позиція «Газпрому» полягає в тому, щоб до кінця чинності контракту,
тобто до 2019 року, нічого не змінювати,– переконаний Нарбут. – І я дивуюся, що «Нафтогаз» запрошує
його на перемовини, а не повідомляє про розрив
контракту, використовуючи для цього закладені в
нього процедури. Можливо, «Нафтогаз» спробує запропонувати якісь нові умови і хоче створити ситуацію, за якої «Газпром» буде вимушений сам розірвати чинний контракт? Мені це не відомо. Хотілося
б почути роз’яснення керівництва «Нафтогазу»,
якому час перейти від мови пропаганди, якою він зараз переважно послуговується, до серйозної розмови із громадськістю та експертним середовищем»
[8].
«Крупнейшая польская нефтегазовая компания
PGNiG подала иск против российского «Газпрома»
в Стокгольмский арбитраж. В официальном сообщении говорится, что, учитывая конфиденциальный
характер арбитража, «подробная информация
об иске и требованиях компании не предоставляется». Новый иск против ОАО «Газпром» и OOO
«Газпром Экспорт» подан в рамках начатого еще
13 мая 2015 года арбитражного разбирательства
по вопросу изменения ценовых условий долгосрочного контракта на закупку газа от 25 сентября 1996
года и приведения их в соответствие с ситуацией
на европейском рынке природного газа. Начатые
в ноябре 2014 года переговоры польской компании
с российским энергоконцерном о снижении цены
на газ оказались безрезультатными. В конце января
сообщалось, что компания PGNiG планирует построить газопровод между Польшей и Норвегией
к 2022 году, чтобы снизить зависимость от импорта
российского газа. В 2022 году истекает срок ее контракта с «Газпромом». Накануне стало известно
о том, что итальянская компания Saipem подала судебный иск на дочернюю компанию «Газпрома»
в Международную торговую палату. Компания-подрядчик требует 759 миллионов евро за срыв строительства подводной части газопровода «Южный
поток», который должен был пройти по дну Черного
моря в обход Украины. В октябре 2015 года скидку
на газ через суд потребовала Турция. А в ноябре
«Нефтегаз Украины» увеличил исковые требования
к «Газпрому» в Стокгольмском арбитражном суде
до 25,7 миллиарда долларов. Тем временем российский газовый монополист рухнул в рейтинге самых
дорогих компаний в мире сразу на 187 позиций
по сравнению с предыдущим годом. В списке 500
ведущих компаний, ежегодно составляемом аналитической компанией Brand Finance, «Газпром» занял
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299-е место, оказавшись «лидером» по количеству
проигранных позиций» [9].
«Итальянская компания Saipem, являющаяся
дочерним предприятием крупнейшей итальянской
нефтегазовой компании Eni, подала судебный иск
в базирующуюся в Париже Международную торговую палату на российский «Газпром». Saipem требует от South Stream Transport (дочерней компании
российского энергоконцерна) 759 миллионов евро
за срыв строительства подводной части «Южного
потока», который должен был пройти по дну Черного моря в обход Украины. Этот иск стал первым
крупным требованием к «Газпрому» о возмещении
ущерба после закрытия в 2014 году проекта «Южный поток». Компания Saipem была подрядчиком
«дочки» российской корпорации по разработке проектной документации, строительству первой нитки
морского участка газопровода, а также возведению
технологических объектов на берегу. Общая стоимость нереализованного контракта составляет примерно два миллиарда евро. Сумма иска Saipem складывается из оценки уже сделанных работ. При этом
ущерб подсчитан еще не полностью, так что не исключено, что поданный иск может стать частью общего иска о взыскании убытков за расторжение контракта и неустойки с дочерней структуры «Газпрома» [10].
«До 2028 року, як обіцяє технічний директор
Google, використання природного газу, нафти та вугілля зійде нанівець. Все замінить геоенергетика,
яка стане набагато економнішою і простішою у використанні. Вже зараз сонячні батареї й вітряки «перетягують канат», змагаючись із нафтогазовим
бізнесом. А зростання цін на паливо підтверджує
приказку про те, що «немає лиха без добра». Люди
активніше почали замислюватись, як дешевше
обігріти своє житло. Геоенергетика є не просто
розв’язанням проблеми, а козирем світової економіки, за допомогою якого можна сміливо вирішувати завдання з використання альтернативних джерел в опаленні житлових будинків. У першу чергу
ця галузь виводить на новий рівень роботу гірничих
підприємств, у тому числі вже закритих, і здешевлює побут громадян. Окрім цього – відкриває можливість отримувати чималий прибуток державі. І
бізнес-структури вже зрозуміли цю перевагу, інвестуючи розвиток геоенергетики. Як розвивається
геоенергетика в Україні? Щоб довідатися, заходимо
на офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості, проте в жодному розділі, на
жаль, не знаходимо інформації про розробку геоенергетичних принципів розвитку держави. Нині у
нас переважно зайняті такими насущними питаннями, як ядерна енергетика, нафтогазова і вугільна
промисловості. А тим часом велика частина вугільних шахт через воєнні дії вийшли з-під контролю
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України, так само як і чорноморські бурові платформи на газ. Про можливість нових шляхів видобутку енергії, як на поверхні, так і в надрах Землі,
що і є по суті геоенергетикою, досі не йдеться. Хоча
в такий непростий період життя логічно було б окреслити перспективи розвитку альтернативних джерел
тепла і світла для українців. Але навіть на спеціалізованих сайтах всесвітньої мережі Інтернет –
Scopus, Copernicus, Google – не знайшлося робіт вчених, які б займалися розвитком ідей геоенергетики.
Лише після довгих пошуків вдалося знайти дослідника, який займається цією проблематикою досить давно і втілює свої ідеї в Україні.
Доцент кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету
(Дніпропетровськ) Олег ХОМЕНКО нещодавно
захистив докторську дисертацію, в якій розкрито
спосіб видобутку руди за допомогою геоенергії. Виявилося, запропонований підхід набагато простіший, майже вдвічі дешевший і, звичайно ж,
якісніший порівняно з технологіями, що десятиліттями використовуються на шахтах. З огляду на
те, що глобально і системно цим питанням мало хто
займався, вчений зробив сміливий крок у науці, здивувавши колег під час захисту своєї роботи. «Геоенергетика – це нова наука про Землю, що йде на
зміну традиційним геофізиці, геомеханіці, геодинаміці, – розповідає український дослідник Олег Хоменко. – Коли я вивчав роботи своїх колег, в тому
числі й у мережі Інтернет, побачив, що коло науково-прикладних інтересів у галузі геоенергетики
зводяться лише до окремих питань геології, а також – виготовлення та встановлення теплових
насосів для житлових будинків і підприємств, а сам
термін «геоенергетика» використовується лише для
солідності. Насправді це абсолютно новий і сучасний напрям, який має свій глибокий сенс і призначення. В його поняття входить вітроенергетика,
гідроенергетика, термоенергетика, гравітаційна
енергетика і багато іншого».
ПЕРСПЕКТИВА
ГЕОЕНЕРГЕТИКИ.
Можна сміливо сказати, що вже сьогодні геоенергетика для населення є досить вигідною альтернативою природному газу, і, що важливо, вона виправдовує витрати на її впровадження за короткий
термін. Але, як зауважує Олег Хоменко, проблема
поверхневого інтересу до цього питання полягає і в
ментальності нашого суспільства. Не одне покоління виховувалося на тому, що ми залежимо від
когось або чогось, в тому числі і в енергетичному
сенсі. І, здається, газове питання навіки законсервувалося у топ темах дня. Тому вченому в своїх
дослідженнях доводиться враховувати всі нюанси,
навіть психологічну неготовність людей піти в енергетичну автономію, відмовившись від звичного комунального і промислового раю.
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«Інформація та енергія – це дві основні субстанції нашого світу, які впливають на розвиток суспільства – говорить вчений Олег Хоменко. – Геоенергетика є реальною перспективою, адже вкладені
в цю сферу інвестиції окупляться сторицею і неминуче приведуть до енергетичної незалежності людей, регіонів і навіть країн. Щоб довести це, почав з
найскладнішого – наукового обґрунтування геоенергетичних принципів у роботі гірничорудних
підприємств. Я просто продемонстував, як добути
руду за допомогою геоенергії. Була запропонована
нова теорія гірського тиску, що базувалася на
відкритті фізичної сутності феноменального явища,
над яким вчені ламали голови ще з 1899 року. За
цією методикою добувати руду значно дешевше, а
при додатковому використанні інших складових
геоенергетики – вітроенергетики, гідроенергетики,
термоенергетики, гравітаційної енергетики – шахти
стануть повністю енергетично автономними!»
За останні 40 років кардинальних ідей щодо модернізації рудних шахт ніхто не висував, тому доценту кафедри підземної розробки родовищ НГУ
Олегу Хоменку довелося не просто тримати оборону скептикам, а й доводити доцільність свого наукового відкриття.
По-перше, вчений, вивчивши роботу всіх рудних шахт України, довів, що геоенергетика – шлях
до прогресивної роботи гірничих підприємств. При
сьогоднішньому механізованому підході вчених, що
базується на законах класичної фізики, витрати на
видобуток прирівнюється до прибутку, отриманого
з продажу руди. Продовжувати роботи за таких
умов просто не вигідно. При цьому заробітна плата
робітників опускається до мінімуму, а травматизм і
аварійність на підприємствах зростає до максимуму.
Хоча з геоенергетичним підходом до справи можна
не лише ліквідувати проблеми, пов’язані з гірським
тиском, а й навчитися отримувати додатковий прибуток.
По-друге, Олег Хоменко зумів довести дуже
доступну для розуміння теорію, до якої раніше ніхто
чомусь не прийшов. «Полягає вона в одному слові
«капсула», – пояснює вчений. – Так само, як у людини відбувається загоєння рани, що і зветься науковою мовою «капсулювання», так і гірський масив «стягується» навколо зони видобутку, створюючи захисну капсулу. Адже земля також живий організм і, звичайно ж, реагує на стороннє втручання
шахтарів. Тут однією фізикою не обійдешся. Капсули – це все, що нас оточує від Галактик до останньої клітини в нашому організмі. Багато тисячоліть
гірники шукали причини обвалу покрівлі та здіймання ґрунту під час роботи, а науковці звитяжно
працювали над поясненням цих процесів. А виявляється, земля, «захищаючись» від гірничих робіт,
створює так звані капсули за рахунок зміни тиску,
температури, щільності, тим самим виконуючи при-

родне кріплення виробок. Тому, якщо правильно все
враховувати, гірникам, за великим рахунком, нічого
кріпити і не доведеться, просто надавати гірничим
виробкам правильні розміри і форму».
Одним словом, з урахуванням геоенергетики на
гірничому підприємстві можна набагато легше видобувати руду. Український науковець нарешті запропонував таку теорію, яка дозволяє не тільки дешевше видобувати корисні копалини, а й спростити
технологію видобутку, здешевити кріплення й
обладнання. Олег Хоменко стверджує: незважаючи
на те, що видобуток руди з урахуванням геоенергетичних основ вимагає нового підходу, він взагалі не
потребує додаткового фінансування. Таким чином,
підприємство отримує прибуток, а не приносить
собі ж збитки.
ГЕОЕНЕРГЕТИКА І ПОСТМАЙНІНГ.
Шахта «Благодатна», що в Павлограді, вже п’ять
років отримує тепло і гарячу воду для свого
підприємства за допомогою потужного теплового
насоса, впровадженням якого займалися вчені
Національного гірничого університету з Дніпропетровська. Для України – це інновація, але вона може
стати реальністю для кожного підприємства. Більш
потужний тепловий насос, встановлений під землею, здатен подавати тепло всьому шахтарському
містечку. Але для початку потрібно, щоб шахта сама
себе забезпечувала теплом, що логічно, а вже
потім – подавала воду, тепло, електроенергію населенню.
Не слід забувати і про можливості, що з’являються після закриття гірничих підприємств. Доктор
технічних наук О. Хоменко дає експертну оцінку і
цьому питанню: «За останній рік світові ціни на
залізну руду впали вдвічі. Більшість шахт починають згортати програми розвитку підприємств, скорочуючи обсяги видобутку. Але чому б не перейняти досвід Заходу і Китаю, де шахти, як під час роботи, так і після свого закриття приносять чималий
прибуток? Наприклад, лише встановлення вітроагрегатів на копрах і відвалах шахт здатне стабілізувати прибуток у кризові роки. На законсервованих
горизонтах додаткові кошти можна отримувати від
організації музейних екскурсій і концертів камерної
та органної музики у відпрацьованих камерах, а також – спорудження у виробках сольових та інших
шахт, підземних церков, готелів, медичних центрів;
створення гірськолижних спусків на відвалах пустих порід і тому подібне. Я впевнений, що пройде
не більше 10 років, і на місці більшості закритих
шахт у Донецькій і Луганській областях працюватимуть гірськолижні курорти, як в Карпатах. На
сьогодні вже є зацікавленість інвесторів, головне,
щоб закінчилася війна».
Реалізація геоенергетичних проектів на закритих підприємствах у світі користується попитом і
тішить прибутками. Наприклад, в канадському інду-
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стріальному містечку Мюрдошвіль влада на місті
вироблених підприємств розмістила вітрогенератори, а також влаштувала гірськолижний курорт.
Тепер у невеличкий Мюрдошвіль лине потік туристів, зупиняючись у місцевих мешканців, які свої
будинки переобладнали у хостели. А ось в Японії
користується попитом «індустріальний туризм». У
цій країні вже не діють гірничі підприємства, одною
з останніх припинила діяльність шахта острова Ікешима. Ця подія зробила острів майже безлюдним і
зовсім не привабливим. Тільки згодом Ікешиму
мешканці почали називати «острів-шахта», бо в
ньому не припиняються екскурсії під землею, на
глибині 300 метрів, у музеї гірничої справи. І з року
в рік кількість туристів тільки зростає. В інших шахтах різних країн облаштовують музеї сучасного мистецтва, різні арт-центри. І все користується популярністю, бо є ексклюзивом. В Україні гірничих
підприємств, зрозуміло, більше, вироблених – в
тому числі, тож вони також можуть представляти
витвори мистецтва або стати основою прибуткових
геоенергетичних проектів. Поки що ж – це ділянки,
які не мають життя.
ГЕОЕНЕРГЕТИКА В ПОБУТІ. З геоенергетикою можна сміливо вирішувати завдання з використання альтернативних джерел опалення в побуті.
З цією метою і продовжує працювати Олег Хоменко.
– Енергетичні можливості, які містить Земля,
просто безкінечні, – говорить він. – Але в Україні є
свої особливості. Тепло Землі, здатне обігріти житлові будинки, знаходиться нижче глибини промерзання ґрунту. Тому отримувати тепло з глибини
1,5 км до +30°С можливо тільки з використанням
фонду гірничих підприємств. Ця цифра і в літній, і в
зимовий періоди незмінна. За допомогою теплового
насосу на поверхню температура виходить втричі
вища, або, відповідно до пори року, нижча. Таким
чином, взимку можемо отримати температуру води
в + 90°С, а влітку – охолодити свій будинок. Батареї
можуть і не знадобиться. Теплонасоси працюють на
різних теплоносіях: повітрі, рідині, маслі, що від
трьох до десяти разів дешевше електричного
підігріву води в бойлері та парового опалення за допомогою газу або вугілля. Проблема лише в тому,
що обладнання шахт теплонасосними компресорами промислового типу, які здатні видобувати
тепло з надр, вимагає спецпроектів, інвестицій і наукового супроводу. Це поки що питання майбутнього, у якому вчений Олег Хоменко не
сподівається на підтримку з боку держави, а просто
продовжує працювати, а також співпрацювати з
західними фахівцями.
– Те, що нам зараз здається диковинкою, в світі
давно впроваджено. Інвестори зрозуміли, що робити
внесок в геоенерегетику – вигідно. Тож зараз я займаюся перекладом своїх нових наукових результатів
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англійською мовою і публікую їх у міжнародних виданнях. Таким чином – шукаю інвесторів, а також
підбираю дослідницьку базу, де можна було б продовжити роботу з впровадження розроблених інновацій. Згодом і в Україні можна реалізувати всі ідеї
геоенергетики. У нас уже визнали нову геоенергетичну теорію на основі роботи рудників, яку я розробив. Адже вона не суперечить ні законам природи
(фізики), ні здоровому глузду, – говорить О. Хоменко. Поки вчені працюють над масштабним впровадженням геоенергетики в побуті, отримати теплу
воду для приміщень невеликої температури без використання газу можливо вже зараз. На глибині понад 1 м земля має температуру +5 – 10°С, що достатньо для обігріву води до +30 – 40°С і більше. До
цього способу звертаються багато людей не тільки,
щоб підігріти воду, влітку таким чином можна охолодити свій будинок. Сьогодні вже масово встановлюють побутові й промислові кондиціонери, які
взимку працюють на тепло, адже це найдешевший
вид опалення приміщень. Наступний крок – за сонячними батареями і тепловими насосами. Поки що
єдиний в Україні фахівець з геоенергетики як науки
Олег Хоменко вважає, що питання використання
тепла Землі в побуті – питання часу. Геоенергетика –
дисципліна нова й її вітчизняний розвиток краще почати з гірничодобувних підприємств, які здатні
вийти на повну економічну автономію і навіть опалювати прилеглі селища або шахтарські містечка
без значних фінансових вливань. До того ж на шахтах, використовуючи геоенергетичні принципи в
технологіях видобутку, можливо розробляти корисні копалини за малих витрат. Для економіки
України – це величезний крок вперед, який в тому
числі розв’язує газове питання раз і назавжди» [11].
«Україна втрачає час на ефективне зближення з
ЄС. Очевидні «проколи» в роботі української влади
спостерігаються в одному з найважливіших секторів
економіки – енергетичному. Розрекламована реформа НАК «Нафтогаз України», оновлення законодавчого поля та розвиток відновлювальних джерел енергії – всі ці питання наче б то й рухаються
вперед. Утім до переломного моменту невідворотності потрібних там реформ ще далеко. Така ситуація насторожує, особливо, якщо зважити, що довкола України реалізовується ряд обхідних російських газопроводів, а європейці готують оновлену
енергостратегію, в якій немає місця для України, як
одного з основних транзитерів енергетичних ресурсів. Як не проґавити вхід у енергетичну Європу?
І хто чи що саботує сьогодні ухвалення та виконання
потрібних на цьому шляху рішень? Про це «День»
говорив із першим заступником голови парламентського комітету з питань ПЕК, ядерної
політики та ядерної безпеки, позаштатним радником Президента, колишнім Вінницьким губернатором Олександр ДОМБРОВСЬКИМ:
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– Щороку «День» проводить Міжнародний
фотоконкурс. 2003 року серед робіт була фотосвітлина Михайла Марківа «Чому ми не в
Євросоюзі?». То, як вважаєте, чому ще досі не
там?
–
Складне
запитання.
Якби
могли
знати відповідь, то були б вже там. А так те, що
відбувається в країні (другий Майдан, гарячі дискусії про дострокове припинення повноважень парламенту, перевибори президента), – це свого роду
пошук відповіді.
– Але Україна зі своїми енергетичними потужностями навіть не змогла вписатися в єдині
енергорамки з єврозоною...
– На жаль, енергетична галузь за 24 роки не
стала стрижнем економічного розвитку держави, а
так і лишилася місцем заробляння величезних
капіталів більшістю олігархів. Це – дійна «корова»,
з якої тягнули все, що можна. Звідси й маємо
надзвичайно складну ситуацію в енергетиці, з
точки зору застарілих фізично і морально основних
фондів, включно з тепловою генерацією, високовольтними лініями електропередач. Шкода, що парадигма розвитку української економіки – це зразок
середини минулого століття, яка склалася після Другої світової війни. Досі її практично не змінили.
– Систему законсервовано великими апетитами української олігархії?
– Так. Але ця «корова» вже не може давати багато молока. Її треба починати годувати, створювати
інші умови для розвитку. Інакше – недалеко до біди.
– У рамках зближення з енергоринком
Європи Україна виконала важливу, але не достатню умову, – ухвалила Закон «Про ринок
газу». Коли інші законодавчі ініціативи побачить
сесійна зала?
– Ми не повинні тішитися ілюзією, що дуже багато зробили в галузі енергетики. Ухвалено лише
один базовий законопроект «Про ринок газу», але до
нього потрібно затвердити ще 23 законодавчі та
підзаконні нормативні акти. Нині робота над ними
триває. Сподіваюся, що в порядку денному депутатів скоро з’явиться закон про незалежного регулятора енергетичного ринку. Це – друга важлива вимога. Закінчується спільна з європейцями робота
над законопроектом «Про ринок електричної
енергії». Сподіваюся, що до кінця цієї сесії парламент його проголосує. Але це тільки три перші
кроки, які потребують дуже детального, глибокого,
системного розширення на рівні постанов уряду,
Міненерговугілля та інших відомств. І тут виникає
головна проблема: відсутній єдиний центр прийняття і централізації рішень в енергетичній сфері.
Цієї функції не виконує ні Мінтопенерго, ні НКРЕ,
ні уряд, її не може виконувати Верховна Рада. Це –
велика проблема, бо немає кому синхронізувати всю
інформацію між різними гілками влади.

– А хто би мав створювати такий орган?
– У КМУ має бути віце-прем’єр, який куруватиме Міненерговугілля, відповідні структурні підрозділи в Мінекології та супутніх галузях. Скасовувати цю посаду було помилкою. Так само, як і не
призначати першого віце-прем’єра. В країні – криза
і війна, відбуваються складні процеси з національною валютою, а в уряді немає першого віцепрем’єра, який би був у цих умовах «тяговою» конячкою. Його поява полегшила б роботу всього
Кабміну, адже прем’єр – це політична фігура.
– Що заважає з’явитися такій фігурі?
– Вочевидь, це політична проблема, як і більшість інших. А чому не призначали рік голову
АМКУ чи ФДМУ? Я не прихильник коаліційних
політичних домовленостей. І вважаю, що сьогодні
Україні потрібна сильна, професійна, технократична команда, яка вже демонструвала результат і
може його повторити. Нинішній український уряд
має дуже низький коефіцієнт корисної дії – менше
половини з необхідного.
– Чи не насторожує вас в умовах створення
Енергетичного союзу, реалізації обхідних російських газопроводів відсутність в Адміністрації
Президента, уряді та МЗС уповноваженої особи,
яка б займалася питаннями енергетичної дипломатії? Раніше такі посадові особи були! Якщо
така людина не з’явиться найближчим часом, то
що чекає міжнародну енергетичну дипломатію
України?
– Українську міжнародну енергетичну дипломатію не втратять. Адже Президент як людина, яка
відповідає за питання зовнішньої політики і безпеки
держави, дуже тонко відчуває всі ці проблеми й
виклики. Петро Порошенко як глава держави
бере на себе прийняття багатьох рішень – і це правильно. Хоча, на мій погляд, команда уряду мала б
більше відповідальності брати на себе, а не перекладати її на плечі Президента.
– Кому вигідно, що такого енергетичного координатора сьогодні немає?
– Це – питання політичне, яке лежить у площині домовленостей між Президентом і урядом, а
також – результат сповільненого алгоритму прийняття рішень у владі.
– Можливо, вся проблема в тому, що кожен
із цих двох хоче грати першу скрипку?
– Сьогодні є філософський конфлікт між парламентсько-президентською та президентсько-парламентською республікою. Ми маємо дуже харизматичного, професійного та досвідченого Президента,
з розумінням і відчуттям глибини та причин усіх
економічних процесів. Я не знаю людини, яка була
б більш системно підготовленою. З другого боку, ми
живемо в парламентсько-президентській республіці, де прем’єр, уряд і коаліція відіграють провідну
роль. Що з цього виходить і які правила гри – ви
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бачите в парламенті не гірше за мене.
Тому цей філософський конфлікт і гальмує всі процеси в країні. Особисто я – прихильник президентсько-парламентської Конституції з дуже серйозними стримуючими факторами для глави держави.
– Як ставитеся до пересторог експертів, що
вільне трактування окремих пунктів Закону
«Про ринок газу» може закінчитися банальною
передачею газових активів від одного «улюбленого» олігарха – Фірташа – до іншого, наприклад, Григоришина?
– У чому суть прийняття трьох вищезгаданих
законів? На виході має бути правильний європейський ринок газу в рамках Третього енергопакета.
Якщо швидко запровадимо їх, то жоден із олігархів
не зможе посісти монопольне становище. Якщо говорити про монополію на газовому ринку, то
сьогодні таким монополістом виступає не Григоришин, а НАК «Нафтогаз України». Це – монстр із
величезними боргами, з одного боку, та з величезними монопольними можливостями – з другого. Потрібно знайти золоту середину, щоб, створюючи цивілізований ринок газу, мінімізувати функції
«Нафтогазу». До сьогодні НАК займається транзитом газу і управлінням мереж, хоча є «Укртрансгаз». Є багато нюансів. Потрібно завершувати реформу НАКу, але це відбувається дуже повільно.
– Чи підтримує комітет з ПЕК зменшення
70% рентної ставки на газ внутрішнього видобування?
– Ми проти збільшення ренти і пропонуємо переглянути цю норму. Не можна вбивати газонафтовидобувну галузь високими рентними платежами в
угоду політичним інтересам та під гаслом боротьби
з олігархами. Нині в комітеті готують відповідні законодавчі зміни. Якщо цього не зробити, то падіння
видобування газу, за попередніми оцінками, може
становити 25% на кінець року. Якщо 2014 року
Україна отримала 4,2 мільярда кубічних метрів газу
від приватних компаній, то дай Боже, аби цього року
вийшли на три мільярди.
– У ЄС створюють оновлений Енергетичний
союз, а уряд і Президент жодним чином не
відреагували на це. Яка позиція комітету з ПЕК,
адже, зберігаючи мовчання, Україна ризикує
втратити роль стратегічного транзитера для
Європи?
– Європа прийняла для себе дуже історичне
рішення, яке рівноцінне створенню самої єврозони.
Ми не мовчимо. Я був присутній у Брюсселі на
засіданні Європарламенту під час презентації концепції нової спільної енергетичної інфраструктури
Європи. На жаль, я не побачив там місця України.
Тому в своєму виступі закликав ЄС при формуванні
цієї інфраструктури домовлятися з Україною,
наприклад, у питанні зберігання газу в наших ПХГ.
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Адже ЄС для утримання достатнього рівня енергобезпеки потрібно мати в запасі 140 мільярдів метрів
кубічного газу в рік. Тобто європейцям необхідно
ще побудувати підземні сховища потужністю 40
мільярдів метрів кубічних. На це потрібні колосальні гроші, і вони готові їх витрачати. Але навіщо
стільки платити, якщо Україна може спокійно
зберігати в своїх сховищах 20 мільярдів кубічних
метрів газу? Для цього потрібно лише домовитися з
європейськими партнерами. На жаль, позиції
українського уряду в формуванні нової енергетичної політики Європи практично не чути. Голос
уряду при відстоюванні і лобіюванні наших енергетичних інтересів у Європі дуже слабкий. Якщо це
продовжуватиметься, то Україна може втрати роль
провідного транзитера Європи. Хоча європейські
партнери, попри неактивну позицію офіційного
Києва, згодні шукати спільні точки дотику в енергосекторі. Але для цього потрібні реальні кроки з боку
України. Якщо хочемо інтегруватися в енергетичну
Європу, треба прискорити реформи, модернізацію
ГТС та запровадити європейські стандарти роботи.
– Чи ініціюватиме комітет з ПЕК перед
Кабміном необхідність прийняття конкретних
кроків у рамках підготовки оновленої енергостратегії ЄС?
– Звісно, єдина позиція в цьому питанні потрібна, але важко її виробити, якщо відсутній єдиний центр прийняття енергетичних рішень. Що можуть зробити депутати? Важко сказати, бо ви ж самі
знаєте і бачите, що Верховна Рада – це конгломерат
різних груп народних депутатів, поділених політичними інтересами. Тому важко щось прогнозувати.
Багато чого під куполом і досі визначається політичною доцільністю. Навіщо далеко ходити: за останні
три парламентські тижні ми не бачимо включення в
порядок денний Ради п’яти важливих законопроектів, які вже пройшли комітет з ПЕК. Наприклад,
це стосується законопроекту про терміни платежів у
атомній енергетиці, який дуже «гарячий» і його
можна було проголосувати вже давно. Що це: небажання займатися енергетичними реформами, неповага до галузі чи закулісні ігри на рівні коаліції чи
біля неї? Якщо такий підхід зберігатиметься, то, без
сумніву, ми як профільний комітет захищатимемося, критикуватимемо керівництво парламенту і
Кабміну.
– У червні 2015 р. запланована чергова тристороння зустріч у Брюсселі з газового питання
між Україною, ЄС та Росією. Як радник Президента, скажіть, якої стратегії та тактики варто
дотримуватися?
– Я прихильник повної енергетичної незалежності України. Тим більше, що зробити це дозволяють вже наявні енергетичні ресурси в країні, запровадження енергозбереження та енергоефективності.
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За 3–5 років інтенсивної роботи проблему енергетичної залежності України можна розв’язати. Але
для цього потрібно багато працювати всім: уряду,
профільному комітету, міністерству, Держенергоефективності. Тому моя порада Президенту наступ-

на: енергоефективність, розвиток власного видобутку газу, мінімізація закупівель енергоресурсів на
сході чи заході та заміщення споживання газу
внутрішніми енергоресурсами (неважливо – біомаса
чи електроенергія).

Сьогодні є кілька дуже важливих політичних
моментів. Перший – хоч як би важко було, які були
б внутрішні образи на керівництво Росії за події на
сході, але ми мусимо про щось домовлятися з
нашими сусідами. Іншого варіанту немає. Треба
визначати правила гри, бо ми не можемо розірвати
на 100% наші енергетичні зв’язки. Є атомна енергетика. Звісно, можна замінити російські твели продукцією американського Westinghouse. Але, по суті,
що відбувається: заміна одного монополіста другим, і не більше. Залежність зберігається. Є проблема захоронення відпрацьованого ядерного палива, поставок електроенергії, закупівлі вугілля – це
все комплекс невирішених завдань. Ми маємо розуміти: або розриваємо всі ці зв’язки і отримуємо відповідні наслідки, або ні, але тоді вибудовуємо іншу систему відносин з Росією.
– Чи чесно тоді вимагати від світу продовження санкцій, якщо ми самі тиснутимемо руку
агресору?
– Відносини з агресором слід будувати в трикутнику Україна – ЄС – Росія. Двосторонній формат
довів свою неефективність і показав, що нічим добрим не закінчується. Але розмовляти і вести
постійно діалог потрібно, хоч як би складно було.
Рано чи пізно будь-яке протистояння закінчиться
круглим столом і новими правилами гри. Росія вже
зрозуміла, що зробила величезну помилку і «прокололась», почавши спекулювати питанням газу. Як
результат – «Газпром» втратив одного з найбільших
споживачів газу, а Україна довела, що може
спокійно без нього обійтися, і рекордно скоротила

обсяги закупівлі. Нам сьогодні буде легше домовлятися з «Газпромом» про нову ціну газу, бо
вартість енергетичних ресурсів у світі падає.
– Чи бачите ви за рік роботи нової урядової
команди зменшення впливу енергетичної
олігархії?
– Усі бачать протистояння між державою і компаніями-монополістами, як от ДТЕК, що володіє
майже 70% електричної генерації країни,
«Укрнафта»... Це очевидні речі. Тобто апетити енергетичних олігархів – старих, сьогоднішніх, або тих,
які ще хочуть ними бути, – не зменшились і не зменшуються, доки влада не змінить правила гри. Без нових прозорих правил не буде межі апетитам
олігархії. Натомість їх намагаються встановити – і
це багатьом не подобається. Відбувається складний
процес, і олігархи, корупціонери не здають свої позиції. Боротьба з олігархами – це те ж саме АТО,
війна, але тільки на полі корупції. Людям, які звикли
заробляти десятки мільйонів гривень із повітря,
дуже важко, або неможливо змінити свій менталітет
і почати щось виробляти в реальному секторі економіки. Подивіться, хто сьогодні говорить про модернізацію економіки, концентрацію інтелекту в
країні? Хто торкається теми промисловості? Це величезний пласт роботи, до якого ні в уряду, ні в
бізнесу руки не доходять. Натомість всі хочуть торгувати газом і качати енергоресурси. Оцінюючи роботу уряду, я бачу в ній як плюси, так і мінуси.
Плюс – що уряд, «Нафтогаз України» та Мінпаливенерго (при всій критичності ставлення до них)
вирішили дуже серйозну проблему реверсу газу з
ЄС. Це дало можливість пережити зиму і отримати
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альтернативу і поле для маневру у розмові з «Газпромом». Я дуже високо оцінюю роботу КМУ, Держенергоефективності та Мінрегіонбуду у питаннях
впровадження рішень із енергоефективності (перехід на українське паливо, твердопаливні котли,
утеплення...) Але хотілося б, щоб уряд працював
швидше. Адже всі ці рішення треба і можна було
ухвалити ще в квітні та вчасно почати готуватися до
опалювального сезону. А цей час втратили. До
значних мінусів я б виокремив прийняття половинчастих рішень щодо проблем енергетики. Питання
тарифів намагаються розв’язати, тільки реформуючи НАК, але це лише перекладає проблему на комунальників, а далі – на населення. На тлі економічних негараздів це додає і політичного забарвлення, адже людина з 1000 гривень пенсії не зможе
оплатити такі високі тарифи, а систему субсидій ще
не допрацьовано. Усе це створює напругу в суспільстві та породжує спротив реформам. Це лише
один приклад. А, загалом, сьогодні уряд ухвалює багато політичних рішень, які, зрештою закінчуються погано.
– Попри наявність «зеленого» тарифу,
частка відновлювальної енергетики в Україні
зростає дуже повільно. Що заважає реалізовувати системну державну політику?
– Альтернативна енергетика не вигідна енергетичним олігархам, які звикли качати гроші з повітря, а держава ще не розуміє до кінця важливості цієї теми для енергобезпеки країни. Немає розуміння, куди рухатися. Саме тому структурно модель української електроенергетики виглядає і досі
так: атомна генерація – 45%, теплова – 42%, решта
– гідро- і відновлювальна енергетика. Сьогодні є
проблеми з постачанням вугілля, зношеністю основних фондів теплової енергетики – все це потребує
колосальних інвестицій. Окрім «Центренерго», всю
теплову генерацію «приватизовано» за копійки,
вона – в руках конкретних олігархів. Тому треба вже
вирішувати, в який спосіб її реформувати і модернізувати. Варіанти рішення дуже непрості, включно з націоналізацією. Але на цьому тлі забувають про ще один важливий виклик – екологію,
якій завдається колосальний удар. Що може бути
альтернативою? Відновлювальні джерела енергії
(ВДЕ). Всі кажуть – це дорого. Але будівництво одного ядерного блоку, наприклад, на Хмельницькій
АЕС, коштуватиме приблизно 8 мільярдів доларів.
Це теж дороге задоволення. Тому держава має, нарешті, вибудувати єдину енергетичну концепцію і
чітко вписати в ній місце ВДЕ. За останні чотири
роки в країні виробили 1,5 ГВт електроенергії з альтернативних джерел енергії. Відніміть звідти 400
МВт енергії «сонця» в анексованому Криму... І все
це – коштом інвесторів, держава жодної копійки не
витратила. «Зелені» тарифи компенсує бізнесу споживач.
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– Парламент ухвалив загалом законопроект
№2010-д про зниження «зелених» тарифів для сонячних електростанцій. Що ще він змінює?
– Перше – запропоновано зменшити «зелений»
тариф (і внести відповідні зміни заднім числом для
вже діючих проектів) на 44% для уже збудованих сонячних електростанцій потужністю 10 МВт і
більше. Для інших видів ВДЕ – тарифи незмінні. Це
потрібно, щоб встановити соціальну справедливість
щодо інших учасників ринку ВДЕ. Адже, наразі, зі
100% усіх платежів по «зеленій» енергетиці – приблизно 65% коштів отримує «сонце», а 90% цієї
суми припадає саме на станції, потужністю 10 МВт
і більше. Це колосальні гроші – мільярди і мільярди
гривень. Довкола цього наразі точиться чимало питань.
Друге – ліквідовує в діючому законі поняття
«місцева складова» (коливалася в межах 30–50%, залежно від напрямку), яка суттєво гальмувала розвиток альтернативної енергетики. Це значно спростить
прихід інвестицій у зелену енергетику. Третє – Законом визначається поняття «біомаси», що теж
сприятиме розвитку цього напрямку в енергетиці. А
перспективи тут значні, бо Україна – потужна аграрна держава.
– Тобто норма по зниженню «зелених тарифів» зачіпає сонячний бізнес Клюєва?
– Подейкують, що значна частина цих проектів
(сонячних електростанцій. – Авт.), приблизно 95%,
належить одній ФПГ. Прізвище власника ви
назвали. Але це чутки...Юридично так це чи
ні? Швидше за все, що – так.
– Насправді «зелена» енергетика – це не
тільки вітер, сонце, вода, а й біомаса (солома,
верба енергетична тощо). Чому в Україні не бачать гроші під ногами?
– За оцінками фахівців, тільки біомаса дозволить замістити 5–6 мільярдів метрів кубічного газу.
Як цього досягнути? Ринок біомаси потрібно формувати, як і будь-який інший. А це означає – створювати правила, фінансово стимулювати ті ж агрохолдинги реалізовувати такі проекти. Адже сьогодні
термін окупності таких об’єктів, попри заяви НКРЕ,
становить 8–10 років. Через військові, політичні та
економічні проблеми інвестори не стоять у черзі,
щоб вкладати кошти в українську зелену енергетику. Нині ми працюємо в комітеті над концепцією
щодо використання біометану, розробляємо низку
нормативних документів, щоб прискорити використання біомаси для заміщення газу. Але не все так
швидко. Нікуди не зникла проблема дорогих імпортних технологій (вона ще посилилася при девальвації) та часто неякісного українського обладнання.
– Яке з відновлювальних джерел має бути
пріоритетним в енергостратегії України на
найближчі роки?
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– Кожен регіон повинен мати свою структуру
альтернативної енергетики. Адже у них різні кліматичні умови. На півдні країни доцільно розвивати
сонячну енергетику, в центрі – сонце, біомасу і біогаз, в Закарпатті – біомасу, сонце. Треба навчитися
максимально ефективно використовувати потенціал
кожного регіону. Варто поквапитися із визначенням. Адже до 2020 року Україна має наростити
частку альтернативної енергетики до 11% у структурі загального споживання. Я переконаний, що це
можна зробити. Але для цього українське законодавство має бути європейським. В ЄС вже є країни,
які поставили собі за мету вийти на 100% альтернативної енергетики.
– Для нас, мабуть, це поки що недосяжна
планка.
– А чому ні? Основна проблема України – ми
24 роки йдемо вперед із повернутою назад головою. У сучасному світі цього не можна робити. Потрібні нестандартні рішення й амбіційні завдання.
Україна спокійно може увійти до десятки найрозвинутіших держав із ВДЕ, але за умов наполегливої
роботи. За що сьогодні борються лідери світу? За
інтелектуальний ресурс (навіть, в Україні іноземні
держави вираховують випускників вузів і забирають
до себе) та інновації. Якщо збережемо сьогоднішні
підходи, то за 5–10 років можемо втратити свій інтелектуальний та інноваційний потенціал. Тому я – за
сильні амбіції України. Має бути висока планка,
максимальна концентрація професійної команди, і
успіх прийде» [12].
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ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ
Першого віце-президента Академії економічних наук України, Заслуженого
діяча науки и техніки України, доктора економічних наук, професора,
завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
АПТЕКАРЯ САВЕЛІЯ СЕМЕНОВИЧА
Аптекар Савелій Семенович народився 1 березня 1927 року у м. Москві, в сім'ї службовця.
Закінчив у 1950 р. Харківський інженерно-економічний інститут з відзнакою. В інституті був секретарем комітету комсомолу, сталінським стипендіатом.
З 1950 по 1957 р. працював на Єнакіївському
металургійному заводі економістом, заступником
начальника відділу організації праці, начальником
лабораторії організації, виробництва і праці. З 1957
по 1965 р. у Донецькому раднаргоспі обіймав посади – від начальника відділу організації праці і заробітної плати до заступника начальника управління металургійної промисловості, а потім заступника начальника планово-економічного управління
раднаргоспу. Працюючи на цих відповідальних посадах, Аптекар С.С. постійно займався науковим
узагальненням досвіду управління економікою.
У 1964 р. в Інституті економіки АН УРСР
(м. Київ) Аптекарем Савелієм Семеновичем захищена кандидатська дисертація на тему: «Резерви
росту продуктивності праці на металургійних заводах Донбасу».
З 1965 р. С.С. Аптекар на науковій роботі в Інституті економіки промисловості АН УРСР (м. Донецьк), а з 1966 р. – у Донецькому науково-дослідному інституті чорної металургії (ДонНДІ Чормет) на посаді завідуючого відділенням економічних досліджень. В 1974 р. у Московському інституті сталі і сплавів захистив докторську дисертацію «Проблеми господарського розрахунку в чорній
металургії». Це була перша крупна науково-дослідна робота, у якій було поставлено і значною
мірою вирішено проблему впровадження товарногрошових відносин у практику роботи галузі. Методологію господарського розрахунку в чорній металургії було викладено в монографіях С.С. Аптекаря
«Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование в черной металлургии» (Київ, «Техніка»,
1972) і «Совершенствование хозяйственного расчета в черной металлургии» (Москва, «Металлургия»,
1978), а також в ряді статей і колективних мо-
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нографій. У 1977 р. С.С. Аптекар одержав вчене
звання професора.
З 1988 по 1994 р. він працював у Донецькому
державному (тепер національному) університеті, де
на базі кафедри планування народного господарства
створив кафедру економіки підприємства.
Поряд із значною працею з підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки підприємства
С.С. Аптекар працює в цей час над науковими проблемами регіонального управління, місцевого самоврядування і малого бізнесу. Він є одним із головних ініціаторів положень щодо організації вільних
економічних зон і територій пріоритетного розвитку
на терені Донецької області.
В 1994 р. С.С. Аптекар знов переходить
працювати в сферу реальної економіки – віце-президентом АТ «Данко». На цій роботі зробив значний
внесок у перетворення Єнакіївського металургійного заводу з потенціального банкрута у сучасне
конкурентоспроможне підприємство. З вересня
2003р. очолює новостворену кафедру інвестиційного менеджменту Донецького державного (тепер
національного) університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського, де проводив
значну роботу з підготовки спеціалістів з економіки
на сучасному рівні та впровадженню Болонських
ініціатив у систему вищої освіти України. Під його
керівництвом на кафедрі функціонувала наукова
школа «Теоретико-методологічні і практичні аспекти бізнес-планування і підвищення ефективності
інвестиційного менеджменту».
Член президії і Перший віце-президент АЕН
України, член Спеціалізованих вчених Рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і Інституту економіки промисловості НАН України,
член редколегій наукових журналів і збірників,
С.С. Аптекар входив до складу редакційних колегій
журналів «Вісник економічної науки України»,
«Торгівля і ринок України», «Вісник ДонНУЕТ» та
ін., голова професорського зібрання Донецького
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національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського.
Під науковим керівництвом С.С. Аптекаря кафедрою виконано ряд крупних науково-дослідних
робіт з проблем підвищення ефективності інвестиційної діяльності і впровадження в практику інноваційно-інвестиційної моделі розвитку країни. З
результатами досліджень широко ознайомлюється
науково-економічна спільнота шляхом виступів на
конференціях, публікації багатьох статей в наукових виданнях, в монографіях, у т.ч. «Экономические
проблемы черной металлургии Украины» (2005 р.)»,
«Механизм ресурсосбережения на предприятиях
черной металлургии» (2007 р.), «Інфляція: оцінка й
урахування впливу в процесі регулювання грошових доходів населення» (2007 р.), «Ціноутворення на продукцію металургійних підприємств:
проблеми теорії і практики»(2010 р.).
Аптекар Савелій Семенович нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1985 р.), медалями «За доблестный труд»
(1970 р.), «За трудовое отличие» (1976 р.), «Ветеран
труда» (1985 р.), а також ювілейними медалями «За
доблестный груд. В ознаменование 100-летия ео дня

рождения В.И Ленина», ювілейною медаллю «50 лет
Победы в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Золотою медаллю» імені М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України.
У 2011 р. Савелій Семенович Указом Президента України удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Під його керівництвом підготовлено 33 кандидатів економічних наук та 3 доктора наук.
С.С. Аптекар був автором понад 200 наукових
праць, у т.ч. 13 монографій, 16 брошур, 5 розділів у
колективних монографіях, 9 навчальних посібників.
Його відзначали високий професіоналізм, культурний кругозір, надзвичайне почуття гумору, вимогливість і доброзичливе відношення до колег, студентів і до всіх, з ким він спільно працював та навчав. Завдяки всім цим якостям Савелія Семеновича
глибоко поважали і мали до нього теплі почуття всі,
хто його знав. Пішов із життя видатний український
вчений, один із блискучих представників вітчизняної економічної науки, талановитий організатор і
наставник, людина виняткової порядності і честі,
професіоналізму і працелюбності.
Вічна йому пам’ять!
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу»
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Пішла з життя академік-засновник Академії економічних наук України,
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
Народилася Валентина Миколаївна 4 квітня
1941 року. Навчалася за спеціальністю «Економіка
та планування» у Харківському інженерно-економічному інституті (сьогодні – Харківський національний економічний університет (ХНЕУ), диплом
якого отримала 1965 року. За роки навчання в інституті В.М. Гриньова зарекомендувала себе як
відповідальна, талановита, працелюбна студентка,
тому її трудовий шлях розпочався з посади інженера
науково-дослідної лабораторії цього ж наукового закладу (1965-1967 рр.). Наступним етапом у професійному зростанні була посада інженера кафедри
організації та планування машинобудівної промисловості, яку обіймала понад рік. На період 19681971 років припадає навчання в аспірантурі та
успішний захист кандидатської дисертації. Саме з
цього часу починається повноправна наукова діяльність Валентини Миколаївни.
Вона працює асистентом кафедри, а від 1974
року – доцентом. У 1989 році науковець очолила кафедру господарського механізму та захистила докторську дисертацію. Вчене звання професора отримала в 1991 році. На посаді проректора з наукової
роботи Харківського національного економічного
університету (2000–2009 рр.) В.М. Гриньова спрямувала всі свої знання, професіоналізм, досвідченість, ініціативність, оперативність на організацію наукових досліджень в університеті серед
професорсько-викладацького складу та студентів.
Паралельно професор В.М. Гриньова очолювала
спеціалізовану вчену раду з захисту докторських
дисертацій. З 2009 року Валентина Миколаївна
завідувала кафедрою менеджменту у ХНЕУ, вірною
якому залишалася багато років. Серйозну увагу науковець приділяла опануванню дисертацій, була чле-

ном спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій, членом редакційної колегії 4 наукових журналів. До наукової школи В.М. Гриньової з проблем організації виробництва та підприємницької діяльності входять і її учні, 13 докторів та
62 кандидати економічних наук. Багаторічна наукова праця Валентини Миколаївни вшанована державою, зокрема, з 2006 року отримує державну стипендію як видатний діяч науки. Доказом плідної наукової роботи професора є 320 наукових праць, у
тому числі 30 монографій, 40 навчальних посібників, 4 підручники з грифом Міністерства освіти і
науки України, а також понад 460 науково-методичних розробок. Лише за останні роки світ побачили
такі наукові праці: «Державне регулювання економіка» (2008 р.); «Організація виробництва»
(2009 р.); «Гроші і кредит» (2008 р.); «Інвестиційний
менеджмент» (2005 р.); «Економіка праці та
соціально-трудові відносини» (2010 р.); «Стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств
машинобудування» (2010 р.); «Процес підготовки
реструктуризації підприємств машинобудування:
організація управління» (2010 р.). Солідні досягнення науковця були відзначені знаком «Відмінник
освіти України» (1989 р.), нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2010 р.), двічі нагороджувалася
Золотим хрестом ХНЕУ. Висококваліфікований педагог користувалася заслуженою повагою серед
викладачів, аспірантів та студентів університету.
Ми сумуємо за цією видатною, щирою, чуйною, надійною людиною, досвідченим керівником,
мудрим наставником і висловлюємо щирі співчуття
рідним та колегам.
Упевнені, що Валентина Миколаївна назавжди
залишиться в пам'яті і серцях близьких їй людей.
Зі скорботою,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу»
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Пам’яті відомого вченого і патріота України,
який своєю плідною працею сприяв розвитку
вугільної промисловості і беззавітно служив Батьківщині –
ЛЕОНІДА ЛАЗАРОВИЧА СТАРИЧЕНКА
Протягом трудового шляху він був взірцем людини праці, саме для нього
праця була пріоритетною цінністю. За це його шанували всюди, де він працював.
Інститут економіки промисловості НАН України мав за честь його прихід на роботу та жалкував, що це відбулося лише 15 років назад. Але його самовіддана
праця, новизна проведених досліджень, інноваційні підходи, невичерпний потенціал, розуміння перспектив вугільної промисловості, законодавчі ініціативи,
володіння науковим інструментарієм сформували значний авторитет інституту в
країні щодо розв’язання проблеми якості управління у вугільній промисловості
України. Дякуємо богу за співпрацю з цією Людиною, за наданий приклад високої працездатності, його працелюбство, надмірну відповідальність, цілеспрямованість, якісну роботу, скромність, чесність, непідкупність, педантичність,
дружбу, самовіддачу, патріотизм, акуратність, правдивість, взаємопідтримку, гумор, щедрість, високу культуру, людяність!
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу»

И вечный бой, покой
ему только снился
Во время бурного массового забастовочного
движения шахтеров в Советском Союзе в 19891990 гг. срочно надо было найти толкового специалиста, который бы хорошо знал трудовые проблемы
угольщиков и в первую очередь оплаты труда на
угольных шахтах. Специалисты нашего Института
экономики промышленности НАН Украины, исследующие социальные и трудовые отношения в системе управления промышленностью, государства и
его регионов пользовались авторитетом среди государственных органов управления и доверием у
профсоюзных лидеров угольщиков, которые стали
иметь несколько профсоюзных объединений и у самих шахтеров. И возглавлявший на тот момент Госкомитет по углю Украины Н.С. Сургай дал поручение своему заместителю Спектру привлечь специалистов нашего института для разработки Отраслевого тарифного соглашения работников угольной
промышленности. Надо было сделать методологические рекомендации по разработке отраслевого тарифного соглашения и участвовать в его разработке
непосредственно.
В моих поисках судьба свела с Л.Л. Стариченко, который меня просто спас. Он взял на себя
самый сложный участок работы – это раздел по
оплате труда в отраслевом тарифном соглашении
угольщиков. А в переговорных процессах приходилось участвовать мне, но Леонид Лазаревич был

моим наставником и учителем, как отстаивать истину, невзирая на интересы сторон. Благодаря
нашему с ним сотрудничеству мы завоевали авторитет у представителей ПРУПА (возглавляемым Александром Фесенко), и у представителей независимых
профсоюзов горняков (возглавлял А.Р. Мриль) и у
представителей Госкомитета по угольной промышленности. Каждый из них приходил к нам в институт
за аргументами, а мы с Л.Л. Стариченко в зависимости от приемлемости их позиций были в роли консультантов-арбитров. Леониду Лазаревичу удавалось легко убедить в своей правоте стороны по разработке отраслевого соглашения, так как его непредвзятость, желание отстоять правильные и справедливые позиции и глубокое знание производственных и трудовых процессов на угольных шахтах волей-неволей вызывали доверие и признание
правоты его позиций.
Нас эта работа с Л.Л.Стариченко объединила в
общем стремлении помочь шахтерам грамотно отстаивать свои интересы в социальной и трудовой
сферах.
Но еще более тесно сплотила нас тематика по
стимулированию охраны труда на угольных шахтах.
Мы в несколько заходов через МакНИИ и напрямую
с Министерством угольной промышленности Украины заключали хоздоговора, начинали выполнять
научно-исследовательскую работу, но так и не успе-
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ли доложить и утвердить «Методику стимулирования охраны труда на угольных шахтах», так как изза военного конфликта нам в июле 2014 года пришлось срочно выехать из г. Донецка. А выполнение
этой работы было под особым контролем Минуглепрома Украины. Из-за этого мы ежеквартально на
выездном заседании Коллегии Министерства (в г.
Донецке) докладывали о ходе выполнения работы.
Форма нашего сотрудничества с Леонидом Лазаревичем была простая. Мы с Е.В. Котовым (ученым
секретарем нашего института) готовили проект доклада на коллегию, а Леонид Лазаревич подвергал
его тщательной переработке, а затем я выступала на
Коллегии министерства. Но меня всегда подмывало
допустить отклонения от текста, а Л.Л. Стариченко
следил за этим и реагировал на мои отступления по
разному, а для меня была важна его оценка, так как
он для меня был и научным и профессиональным, и
интеллектуальным авторитетом.
Стремление быть справедливым и тщательно и
аргументировано найти все за и против, обеспечить
и найти правильное решение не только на текущий
момент, но и на перспективу прослеживалось в его
законотворческой деятельности.
Он был экспертом по многим концепциям,
стратегиям и законопроектам, которые определяли
судьбу угольной промышленности и его работников. Та скрупулезность, педантизм и глубокая аргументированность его позиций были удивительными. Он был противником большинства позиций
Закона Украины «О повышении престижа шахтерского труда». Л.Л. Стариченко проявил и здесь глубокое уважение к труженикам других отраслей промышленности и считал несправедливым по отношению к ним принятие этого закона, несмотря на свою
приверженность и любовь к угольщикам.

Научные монографии, которые готовились в
отделе под его руководством и при непосредственном участии, как результат проведения научно-исследовательской работы, были как образец проведения профессионального следствия и безапелляционных выводов и предложений. Особенно это касалось
дотаций для угольной промышленности. Его анализ,
оценки и выводы были интереснее детективного романа. Но завершил эпопею дотаций Леонид Лазаревич проектом Закона Украины «О дотациях для
угольной промышленности».
Каждый его профессиональный рывок был продуманным, обоснованным и перспективным. Проведение в нашем институте Академических слушаний
по развитию угольной промышленности в июне
2013 года, где Л.Л. Стариченко был одним из ведущих актеров, подтвердили это и заставили по-новому взглянуть на проблемы угольной отрасли.
Л.Л. Стариченко для меня все время неожиданно раскрывался по-новому. Я никогда не знала
его любви к истории, ее прекрасному знанию о
нашей Украине. Он был ее патриотом не внешним,
а внутренним. Он на ученых советах нашего института в г. Донецке выступал на украинском языке.
Ему присущи черты: «нам хлеба не надо – работу
давай». Общение человеческое происходило на работе в институте и в будние и в выходные дни. Ответственность за близких, за работу, за угольную отрасль и за страну прошла сквозь всю жизнь Л.Л. Стариченко.
И я рада, что 7 января 2016 года я успела послать ему sms с поздравлениями Рождества Христова и с признанием в любви за его честность и благородство, а 9 января он нас покинул, но сохранилась светлая память о нем.

Удалось другу напугать,
От нас на небо убежать,
А нам работу передать:
Быстро концепции писать,
Судьбу шахтеров порешать,
Восток и запад примерять,
За Трудовой кодекс отвечать!
Тебя нам будет не хватать,
Дух работой поднимать
И в правоте всех убеждать
ИЭПу имидж создавать.
Покой нам будет только сниться,
Нельзя у Вас нам не учиться,
Уменью истину искать,
Потом научно описать,
Затем практикам подать
Чтоб договорчик схлопотать.

Судьбу отрасли решал,
Краснику имидж повышал
Программу «Уголь» улучшал
Себе покоя не давал –
Книги достойные писал,
Механизмы раскрывал.
Как дотации считать,
Как «тени» не допускать,
И как пользу извлекать,
Чтоб шахтерам процветать
И ПБ не нарушать!
Доклад Ольгу написать,
Чтоб Попович смог понять,
Как работу продолжать
И инвестиции давать.
Господь нам будет помогать,
Дух донецкий укреплять,
И друга в памяти держать
И ее светлой называть!

Стариченко – капитал,
Годами школу создавал,
Академ слушанья поднял,

Ольга Новикова
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