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НАУКОВІ СТАТТІ 
 
 
 

УДК 620.9(477) 
О. С. Сердюк, 

кандидат економічних наук, 
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ТЕС 
 

Постановка проблеми. На сьогодні у світі спо-
стерігається тенденція до зниження обсягів вироб-
ництва електроенергії електростанціями, що працю-
ють на високовуглецевому паливі (вугілля, мазут). 
Поточна тенденція зумовлена усвідомленням сту-
пеня залежності негативних екологічних та економі-
чних наслідків від обсягів викидів СО2 в атмосферу. 
За таких умов набуває актуальності питання щодо 
визначення доцільності подальшої експлуатації віт-
чизняних ТЕС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ши-
роке висвітлення проблем та перспектив розвитку 
вітчизняної енергетики, зокрема теплової (ТЕС, 
ТЕЦ), наводиться у періодичному виданні «Энерго-
Бизнес». Крім того у виданні широко представлена 
статистична інформація щодо виробничо-економіч-
ної діяльності українських ТЕС. Подібна інформація 
також широко представлена у журналі «Енергетич-
ний вісник України». На основі аналізу та система-
тизації наведеної у виданнях інформації виконано 
дослідження щодо поточного стану та перспектив 
розвитку українських ТЕС. 

Метою статті є дослідження виробничо-еконо-
мічних процесів, що відбуваються у секторі тепло- 

вої енергетики України; визначення доцільності по-
дальшої експлуатації українських ТЕС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняна енергетична галузь відіграє ключову 
роль у процесах соціально-економічного розвитку 
країни, оскільки безперебійне забезпечення еконо-
міки та суспільства енергетичними ресурсами є за-
порукою успішності даного процесу. Основу енер-
гетичної галузі України складають атомний та теп-
ловий сектори, на які припадає близько 90% вітчиз-
няної енергогенерації. В останні роки частка вироб-
ництва електроенергії на АЕС суттєво збільшилась, 
що було спричинено зниженням навантаження  
на сектор теплої енергетики (табл. 1). Впродовж 
2013-2015 рр. обсяг виробництва електроенергії на 
ТЕС зменшився на 28 911 млн кВт·год, що негатив-
ним чином позначилось на рентабельності тепло- 
вої енергогенерації. Ураховуючи поточну ситуацію 
в енергетиці, можна стверджувати, що поглиб- 
лення кирзового стану у секторі теплової енерге-
тики зумовлює доцільність реалізації оперативних 
заходів спрямованих на підвищення ефективності 
експлуатації вітчизняних ТЕС. 

Таблиця 1 
Структура енергетичної галузі України [1, 2, 3, 4] 

 АЕС ТЕС ТЕЦ ГЕС 
млн 

кВт·год 
% 

млн 
кВт·год 

% 
млн

кВт·год 
% 

млн 
кВт·год 

% 

2010 89151 49,5 67828 37,7 10148 5,6 12952 7,2
2011 90247 48,6 73709 39,7 11065 6,0 10772 5,8
2012 90137 47,4 78907 41,5 9650 5,1 10832 5,7
2013 83208 44,9 78297 42,3 8281 4,5 14215 7,7
2014 88389 50,7 68469 39,3 6726 3,9 9086 5,2
2015 87647 57,2 49386 32,2 6075 4,0 6777 4,4

 
Сьогодні в Україні1 налічується 12 теплових 

електростанцій, що забезпечують близько 30% віт-
чизняної енергогенерації. Основним видом палива 
для українських ТЕС є вугілля (97,5%). Газ та мазут 
на електростанціях використовується у незначній кі-
лькості (2% газу та 0,5% мазуту). Діючі ТЕС функ- 
ціонують в рамках об’єднаної енергетичної системи 
(ОЕС) України та входять до складу енергетичних 

                                                        
1 Без урахування окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим.   

компаній: ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Криво- 
різька, Придніпровська, Запорізька ТЕС); ПАТ 
«Донбасенерго» (Слов’янська ТЕС); ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» (Бурштинська, Добротвірська, Лади- 
жинська ТЕС); ПАТ «Центренерго» (Вуглегірська, 
Трипільська, Зміївська ТЕС); ТОВ «ДТЕК Схід- 
енерго» (Луганська, Курахівська ТЕС). На україн- 
ському ринку теплової енергетики домінуючою є 
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частка енергогенерації компанії ДТЕК (рис. 1). Од-
нак попри це, компанію не слід розцінювати як мо-
нополіста, оскільки: по-перше, вона функціонує в 
рамках єдиного енергоринку України, де її частка не 
є домінуючою (24% ДТЕК проти 56% Енергоатома); 

по-друге, компанія не може впливати на форму-
вання ціни на вироблену електроенергію, оскільки 
ДП «Енергоринок» наділена повноваженнями вста-
новлювати розцінки для всіх учасників ринку.  

 

 
 

Рис. 1. Частка енергогенеруючих компаній на ринку теплової енергетики [4] 
 
Українські ТЕС умовно можна розділити на дві 

групи: перша – ТЕС, що працюють на високореак-
ційному паливі (вугілля газової групи, марок Д, ДГ, 
Г); друга – ТЕС, що працюють на низькореакцій-
ному паливі (антрацитове вугілля, марок П, ПС, А). 
На сьогоднішній день налічується 6 ТЕС першої 

групи, які за 2015 рік виробили 33584 млн кВт год, 
що склало 22 % від загальної енергогенерації в Ук-
раїні. У тому ж періоді ТЕС другої групи (6 ТЕС) 
виробили 13986 млн кВт год, зайнявши таким чином 
лише 9% ринку вітчизняної електроенергії (табл. 2). 

Таблиця 2 
Виробничі показники ТЕС України за 2015 р. [4] 

 Марка  
вугілля1 

Електрична 
потужність, МВт 

Виробництво е/е, 
млн кВт·год 

Питома частка
виробництва е/е, % 

ДТЕК Дніпроенерго  9963 6,5 
Криворізька ТЕС П 2328 2578 1,7 
Придніпровська ТЕС А 1195 1490 1,0 
Запорізька ТЕС Д, Г 2825 5895 3,8 
Донбасенерго  2353 1,5 
Слов’янська ТЕС А, П 880 2353 1,5 
ДТЕК Західенерго   17274 11,3 
Добротвірська ТЕС ДГ, Г 510 2245 1,5 
Ладижинська ТЕС Д, Г 1800 5302 3,5 
Бурштинська ТЕС ДГ, Г 2334 9727 6,3 
Центренерго   9420 6,1 
Вуглегірська ТЕС ДГ, Г 3600 4446 2,9 
Трипільська ТЕС А 1800 3794 2,5 
Зміївська ТЕС А, П 2200 1180 0,8 
ДТЕК Східенерго   8560 5,6 
Луганская ТЕС А 1220 2591 1,7 
Курахівська ТЕС Г 1517 5969 3,9 

1 У таблиці вказано марки вугілля, що зазвичай використовується на приведених ТЕС. Однак допустиме викори-
стання інших марок, що належать до відповідних групи (газові, антрацитові). 

 
Суттєві розбіжності між виробничими показни-

ками ТЕС першої та другої групи безпосередньо 
пов’язані з проблемою нестачі антрацитового ву- 
гілля, що є актуальною останні роки. З початком бо- 
йових дій на сході, Україна втратила доступ до всіх 
шахт, що видобувають антрацитові марки вугілля. У 
наслідок чого виробничі зв’язки (шахта – ТЕС) було 

розірвано, що призвело до ресурсної кризи у тепло- 
вій енергетиці. У нинішніх обставинах Україна ви-
мушена імпортувати значні обсяги антрацитового 
вугілля за ринковою ціною, що є економічно неви- 
гідним для вітчизняної електроенергетики в цілому. 
У період 2014-2016 рр. Україна імпортувала антра-
цитового вугілля на 3,75 млрд дол. США. У зазначе- 
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ному періоді основними експортерами антрацито-
вого вугілля в Україну були: РФ (56% від загального 
експорту); США (21%); Казахстан (6%).  

З метою пом’якшення ресурсної кризи у тепло-
вій енергетиці, Міністерством енергетики та вугіль-
ної промисловості України було реалізовано ряд за- 
ходів спрямованих на переорієнтацію потужностей 
з антрацитових ТЕС на електростанції, що працю-
ють на високореакційному паливі. Як наслідок  
частка виробництва електроенергії ТЕС першої 

групи збільшилась до 64% від загальної теплової 
енергогенерації в Україні. Частка виробництв ТЕС 
другої групи скоротилась до мінімуму, необхідного 
для підтримки підприємств у робочому стані 
(рис. 2). Однак подальша експлуатація антрацито-
вих ТЕС у даному режимі є недоцільною, оскільки 
тривале функціонування енергоблоків на рівні міні-
мального (у деяких випадках нижче мінімального) 
навантаження впливає на прискорення зносу облад-
нання та збільшення аварійності енергоблоків. 

 

 
 

Рис. 2. Частка теплової енергогенерації ТЕС першої та другої групи [4] 
 

Разом з ресурсною кризою, негативним чином 
на стані вітчизняної теплової енергетики позначи-
лось зменшення попиту на електроенергію. У період 
2013-2015 рр. Україна на 17% зменшила виробниц-
тво електроенергії. На долю теплової енергетики 

припало 36% скорочення енергогенерації. Незважа-
ючи на певний позитивний вплив (зменшення ви-
трат антрацитового вугілля), скорочення попиту 
призвело до зменшення навантаження на ТЕС, що в 
свою чергу спричинило збільшення витрат умов-
ного палива на виробництво електроенергії (табл. 3). 

 

Таблиця 3 
Витрати умовного палива тепловими електростанціями України, г/кВт·год [3, 4] 

 
2013 р. 

+/-
2013 р. 

2014 р. 
+/-

2014 р. 
2015 р. Всього 

Т
Е
С

 п
ер
ш
ої

 
гр
уп
и

 

Запорізька ТЕС 357,0 -4,0 353,0 3,0 356,0 -1,0
Вуглегірська ТЕС 372,0 1,0 373,0 5,0 378,0 6,0
Ладижинська ТЕС 377,0 8,0 385,0 14,0 399,0 22,0
Курахівська ТЕС 384,0 -4,0 380,0 13,0 393,0 9,0
Бурштинська ТЕС 397,0 -1,0 396,0 -1,0 395,0 -2,0
Добротвірська ТЕС 409,0 4,0 413,0 -5,0 408,0 -1,0

Т
Е
С

 д
р
уг
ої

 
гр
уп
и

 

Криворізька ТЕС 386,0 9,0 395,0 51,0 446,0 60,0
Зміївська ТЕС 405,0 7,0 412,0 34,0 446,0 41,0
Луганська ТЕС 426,0 -4,0 422,0 23,0 445,0 19,0
Трипільська ТЕС 404,0 5,0 409,0 17,0 426,0 22,0
Придніпровська ТЕС 425,0 4,0 429,0 20,0 449,0 24,0
Слов'янська ТЕС 419,0 1,0 420,0 -9,0 411,0 -8,0

 

Проаналізувавши табл. 3 можна зазначити, що 
найсуттєвіше збільшення витрат умовного палива (в 
середньому 23,7 г/кВт·год) спостерігалось на ТЕС 
другої групи. Дана тенденція є логічною, оскільки 
середнє навантаження на електростанції зменши-
лось на 22%. На ТЕС першої групи витрати умов-
ного палива в середньому збільшились на 4,8 
г/кВт·год, при зменшенні навантаження станцій на 
3%. 

Таким чином, в українській тепловій енерге-
тиці склалась ситуація коли виробництво кожного 
додаткового мільйона кВт·год електроенергії стає 
непропорційно витратнішим. Особливо чітко дана 
тенденція простежується у 2015 р., де витрати  
умовного палива на виробництво додаткової оди-
ниці електроенергії є найвищими (рис. 3). 

На основі аналізу кумулятивної кривої вироб-
ництва електроенергії українськими ТЕС у період 
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2012-2015 рр., виявлено тенденцію до зростання пи-
томих витрат умовного палива при зменшенні обся-
гів енергогенерації. Однак слід зазначити, що дана 
тенденція є актуальною лише за поточних умов роз-
поділення навантаження на теплоелектростанції 

(рис. 4). При зміні комбінації навантажень, кумуля-
тивна крива (рис. 3) змінить кут нахилу, що безпо-
середнім чином вплине на питомі витрати умовного 
палива. 

 
 

Рис. 3. Кумулятивна крива виробництва електроенергії на ТЕС України [2, 3, 4] 
 
У поточних умовах, навантаження на енерго-

блоки вугільних ТЕС тісно корелюється з питомою 
часткою теплової енергетики у загальному енерге-
тичному балансі, що в свою чергу встановлюється 
відповідно до внутрішніх потреб країни в електро- 
енергії та кон’юнктури ринку енергоресурсів.  

За останні роки (2013-2016 рр.) світова ціна на 
енергетичне вугілля знизилась майже в два рази, що 
було зумовлено світовим падінням цін на енерго- 
ресурси та кволим зростанням попиту (частково  
зумовленого зниженням обсягів світової енергоге-
нерації вугільними ТЕС). Однак зниження світових 
цін не вплинуло на обсяги виробництва електроене-
ргії вугільними ТЕС, оскільки девальвація націона-
льної валюти призвела до вирівнювання (з середнім 
відхиленням у 4,1 дол. США) внутрішніх та світо-
вих цін (рис. 5).  

У період 2013-2016 рр. процес здешевлення ву-
гілля на світовому ринку відбувався паралельно із 
знеціненням гривні в Україні. Впродовж зазначе-
ного періоду ціна вітчизняного вугілля на внутріш-
ньому ринку в доларовому еквіваленті знизилась на 
42%, тоді як у гривневому збільшилась майже в 2 
рази. За таких умов розглядати імпорт енергоресур- 
сів як альтернативу вітчизняному паливу недоці-
льно, оскільки: по-перше, за поточних цін це не при-
несе суттєвої економічної вигоди; по-друге, даний 
крок негативним чином позначиться на діяльності 
вітчизняного вугільного сектору.  

Здорожчання енергетичного вугілля на внут- 
рішньому ринку (у гривневому еквіваленті) нега- 
                                                        

2 API2 є щотижневим індексом цін на умовах CIF ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен) на енергетичне ву-
гілля з теплотворною здатністю 6000 ккал/кг та сіркою до 1% [14].    

тивним чином вплинуло на економічний стан сек-
тору теплової енергетики, оскільки темпи зростання 
ціни не відповідали темпам підняття тарифів на  
електроенергію. Протягом 2013-2016 рр. вартість 
вугілля для українських ТЕС (що складає 80% у 
структурі собівартості виробництва електроенергії) 
збільшилась на 94%, в той час, як тарифи на елек- 
троенергію в цьому ж період підвищились в серед-
ньому лише на 39%. Крім того на економічному 
стані ТЕС негативним чином позначилось зростання 
заборгованості підприємств та населення за спо-
житу електроенергію.  

У березні 2016 р. Національна комісія, що  
здійснює державне регулювання в сферах енерге-
тики та комунальних послуг (НКРЕКП) постановою 
№289 затвердла Порядок формування прогнозної 
оптової ціни електричної енергії [13], в рамках якого 
була приведена нова формула розрахунку вартості 
вітчизняного вугілля. Оновлена формула включає 
розрахунок ціни енергетичного вугілля на базі ін- 
дексу API22 у портах Амстердам, Роттердам, Антве-
рпен з поправкою на калорійність та з додаванням 
умовних витрат на доставку до ТЕС [14]. Тобто, за 
даною формулою нова ціна українського вугілля до-
рівнюватиме вартості закупки та доставки палива з 
портів Амстердама, Роттердама та Антверпена. За 
таких умов українське вугілля теоретично втрачає 
майже всі конкурентні переваги (окрім деяких аль- 
тернативних трансакційних витрат) на внутріш-
ньому ринку, оскільки його ціна урівнюється з ці-
ною імпорту. 
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Рис. 4. Коефіцієнт використання потужності українських ТЕС у 2015 р.* [5] 
 

* Не наведено показники по Луганській та Курахівській ТЕС.  
 

 
Рис. 5. Динаміка цін на енергетичне вугілля [8, 9, 10, 11, 12] 

 
Основною метою нової цінової політики є ство-

рення рівноправних умов конкуренції між вітчизня-
ними та зарубіжними вугільними компаніями. Од-
нак, якщо в теорії це виглядає більш-менш реаліс- 
тичним, то на практиці слід очікувати виникнення 
перепон на шляху переходу до конкурентного рин-
ку. На даному етапі з високою долею ймовірності 
можна передбачити, що українське вугілля у пов- 
ному обсязі буде реалізовуватися на внутрішньому 
ринку, оскільки відмова від його споживання на ко-
ристь імпортного призведе до активізації (не без до-
помоги зацікавлених осіб) певних соціальних інсти-
тутів (політичні партії, профспілки, громадські ор-
ганізації тощо), дії яких будуть спрямовані на збере-
ження ринків збуту для вітчизняних вугледобувних 
підприємств. При досягненні соціальними інститу- 
тами своєї мети, імпорт вугілля буде обмежено, що 
зробить попит на нього в Україні нееластичним. За 
таких умов буде мати місце нерівноправна конку- 

ренція між вітчизняними та зарубіжними вугіль-
ними компаніями. 

Виходячи з мотивів та можливих наслідків 
впровадження нової цінової політики, можна зро-
бити висновок, що від нової ціни на вугілля мати-
муть економічний зиск лише вітчизняні вугледо- 
бувні компанії. Однак цей зиск буде досягнуто за ра-
хунок економічних втрат споживачів вугілля (ТЕС, 
ТЕЦ, комунальні підприємства тощо).  

З огляду на стабільне зростання індексу API2 (з 
ІІ кварталу 2016 р.) [15], найближчим часом слід очі- 
кувати суттєвого підвищення собівартості виробни-
цтва електроенергії українськими ТЕС. Найбільш 
негативним чином це позначиться на діяльності 
компаній Центренерго та Донбасенерго, адже вони 
безпосередньо прив’язані до ринку енергоресурсів. 
Стійкою до коливань цін на енергоресурси зали-
шиться компанія ДТЕК, адже вона є вертикально ін-
тегрованою із замкнутим циклом виробництва. З 
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чого випливає, що за умови підвищення ціни на па-
ливо додаткові витрати (на паливо) в енергетичному 
секторі ДТЕК компенсуватимуться доходами у вуг-
ледобувному секторі ДТЕК. Тобто, всі транзакції 
здійснюватимуться в рамках однієї компанії. Крім 

того, можна спрогнозувати, що зміна цінової полі-
тики принесе додаткові фінансові вигоди компанії 
ДТЕК від продажу власного вугілля (не використа-
ного на електростанціях), оскільки ДТЕК є най- 
крупнішим постачальником вугілля на внутрішній 
ринок України (рис. 6). 

       
Рис. 6. Частка ДТЕК на ринку вугілля в Україні 

 
За останні роки частка ДТЕК на внутрішньому 

ринку вугілля збільшилась на 17%, що зумовлено, 
по-перше, втратою контролю (у зв’язку з окупацією 
частини Донецької та Луганської областей) над  
значною частиною вугледобувних підприємств дер-
жавної форми власності, по-друге, поставками ву-
гілля з підприємств ДТЕК, що розташовані на оку-
пованій території.  

Отже, на сьогоднішній день склалась неспри- 
ятлива ситуація для нарощування обсягів енергоге-
нерації на вітчизняних ТЕС. З одного боку, дефіцит 
антрацитового вугілля обмежує можливості з підви-
щення навантаження на енергогенеруючі потужно-
сті ТЕС (це актуально по відношенню до 6 ТЕС). З 
іншого боку, висока ціна на вугілля робить нарощу-
вання обсягів виробництва електроенергії економіч-
но не вигідним (це стосується ТЕС Центренерго та 
Донбасенерго). За нинішньої економічної ситуації, 
подальше функціонування вітчизняних ТЕС (не бе-
ручі до уваги ТЕС, що входять у состав ДТЕК)  
можливе лише за умови: підвищення тарифів на  
електроенергію; переходу ТЕС під контроль верти- 
кально інтегрованих компаній; державних дотацій 
на покриття різниці в собівартості. 

Підвищення тарифів на електроенергію має 
стати адекватною відповіддю на зростаючу собівар-
тість виробництва електроенергії вугільними ТЕС. 
Однак, стрімке підняття тарифів у поточних еконо-
мічних умовах може призвести до: зниження рівня 
життя населення; зниження прибутків у виробничий 
сфері та сфері послуг. Крім того, для забезпечення 
сталих умов функціонування ТЕС, тариф слід регу-
лярно корегувати відповідно до змін індексу API2. 
Виходячи з вищенаведеного можна зробити висно-
вок, що за поточних економічних умов є логічним 

помірковане та поступове підвищення тарифів на 
електроенергію. Однак, розглядати тариф як повно-
цінний інструмент компенсації витрат на паливо не-
доцільно. Тариф має бути використаний в тандемі з 
іншими стабілізуючими заходами.  

Перехід ТЕС під контроль вертикально інтег-
рованих компаній. За поточних цін на вугілля, даний 
підхід є оптимальним з точки зору забезпечення ста-
більної роботи енергогенеруючих потужностей 
ТЕС. За умови функціонування ТЕС у складі верти-
кально інтегрованих компаній, нівелюється  еконо-
мічна залежність від ринку енергоресурсів, з огляду 
на те що, приналежні компанії вугледобувні підпри-
ємства забезпечують електростанції паливом. Од-
нак, за поточних умов реалізація даного сценарію є 
малоймовірною, оскільки створення вертикально ін-
тегрованих компаній в Україні є економічно недоці-
льним, з огляду на несприятливу кон’юнктуру рин-
ку електроенергії. Винятком може стати лише пере-
хід ТЕС Центренерго та Донбасенерго до складу 
ДТЕК, але дана процедура може зіткнутися з пере-
понами з боку антимонопольного законодавства. 

Державні дотації на покриття різниці в собі-
вартості. Даний підхід є найменш бажаним, оскі-
льки шляхом дотацій, збитки енергетичного сектору 
перекладатимуться на державний бюджет країни, 
що у свою чергу призведе до обмеження соціальних 
та інвестиційних програм уряду. Державні дотації 
можуть бути виправдані лише у випадку відсутності 
альтернативних шляхів до зменшення собівартості 
виробництва електроенергії, однак у поточній ситу-
ації вони фактично зводитимуться до фінансування 
прибутків вугільного сектору. 

Висновки. На основі аналізу поточного стану 
енергетичного сектору України, можна зробити  
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висновок щодо доцільності подальшої експлуатації 
вугільних ТЕС. Даний висновок обумовлюється від- 
сутністю альтернативних енергетичних потужнос-
тей, що могли б замінити виведені з експлуатації 
енергоблоки ТЕС. Виходячи з поточної ситуації, по-
стає питання щодо розробки заходів підвищення 
економічної ефективності роботи вітчизняних ТЕС. 
Дослідження в рамках даного питання може бути 
реалізовано за напрямками: розробка заходів спря-
мованих на зниження питомих витрат палива; кори-
гування цінової та тарифної політики. Задля досяг-
нення синергетичного ефекту, дослідження в обох 
напрямках має відбуватися одночасно.  
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розвитку українських ТЕС 
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лузі України, визначено роль сектору теплової  
енергетики у об’єднаній енергетичній системі Укра-
їни, встановлено наслідки впливу дефіциту антраци-
тового вугілля на сектор теплової енергетики, визна-
чено причини підвищення витрат умовного палива 
на одиницю електроенергії, досліджено ключові  
фактори, що впливають на економічну ефективність 
експлуатації ТЕС, надано рекомендації щодо стабі-
лізації роботи вітчизняних ТЕС. 
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спективы развития украинских ТЭС 
В статье исследована структура энергетической 

отрасли Украины, определена роль сектора тепло-
вой энергетики в объединенной энергетической  
системе Украины, установлены последствия влия-
ния дефицита антрацитового угля на сектор тепло-
вой энергетики, определены причины повышения 
расходов условного топлива на единицу электро-
энергии, исследованы ключевые факторы влияю-
щие на экономическую эффективность эксплуата-
ции ТЭС, даны рекомендации по стабилизации ра-
боты отечественных ТЭС. 

Ключевые слова: энергетика, ТЭС, топливо, та-
риф, условное топливо, энергогенерация, антраци-
товый уголь, кумулятивная кривая. 

 
Serdyuk O. Current status and development 

prospects Ukrainian TPP 
In the article research the structure of the energy 

sector of Ukraine, the role of thermal power sector in the 
United Energy System of Ukraine, establishes the ef-
fects of deficit anthracite on thermal power sector, de-
fined causes higher costs of fuel per unit of electricity, 
studied the key factors affecting the economic the oper-
ational efficiency of thermal power plants, recommen-
dations on stabilization of domestic power station. 

Keywords: energy, thermal power plants, fuel rate, 
standard fuel, power generation, anthracite coal, cumu-
lative curve. 

 
Стаття надійшла до редакції 29.06.2016 
Прийнято до друку 21.09.2016 
 



Г. Л. Майдуков 

11 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

УДК 622.3:330.332 
Г. Л. Майдуков,  

кандидат технических наук, 
Донецкий научно-исследовательский угольный институт, Украина 

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

КАК ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

 «Всегда трудно осознать, что, читая  
 уравнения, которыми мы забавляемся  
  за письменным столом, имеют отношение  
 к реальному миру». 

 (Лауреат Нобелевской премии 
 Стивен Вайнберг) 

 
Мировая практика разработки пластовых ме-

сторождений свидетельствует о низкой рентабель-
ности угля как самостоятельного товарного про-
дукта и её росте по мере увеличения глубины кон-
версии угля в продукты с высокой добавленной сто-
имостью. Это характерно для всех отраслей произ-
водства, использующих природные ресурсы для из-
готовления товарной продукции. Что касается 
угольной отрасли, то отработка вскрытых запасов 
(пласты, горизонты) постоянно требует вложения 
значительных средств на воспроизводство не только 
очистных и подготовительных забоев, но со време-
нем и замены стационарного оборудования, прове-
дения новых капитальных выработок. При этом рен-
табельность добычи угля в значительной мере опре-
деляется генезисом и тектоникой разрабатываемого 
месторождения, а также масштабами и силой прояв-
ления техногенных процессов вследствие наруше-
ния сплошности горного массива. Добыча угля для 
предпринимателя требовала и требует не только 
больших капитальных вложений и длительных сро-
ков их окупаемости, но и сопряжена с риском 
утраты вложенных средств.  Поэтому внешние ин-
вестиции в виде различных льгот государства (низ-
кая рента, финансирование инноваций, покрытие 
части издержек производства, кредитование и др.), 
характерны для всех старопромышленных бассей-
нов угледобывающих стран Европы, особенно для 
разрабатывающих тонкие пласты. 

Уже в период становления промышленной до-
бычи угля на юге Российской империи в XIX веке ее 
развитие шло преимущественно за счет инвестиций 
крупного бельгийского и английского капитала. На 
начало ХХ века только Бельгия вложила в Донбасс 
660 млн золотых франков (по нынешнему курсу 
примерно 13 млрд евро). Не меньший капитал в раз-
витие Донецко-Криворожского бассейна вложило 
«Новороссийское товарищество каменноугольного, 
железного и рельсового транспорта» английского 
капиталиста Джона Юза и французское «Общество 
южнорусской каменноугольной промышленности». 

Щедрые государственные преференции и из-
быток в то время дешевой рабочей силы, низкие со-
циальные издержки на развитие коммунальной ин-
фраструктуры и на обеспечение безопасности гор-
ных работ приносили капиталистам прибыль до 20% 
на вложенный капитал. Её было достаточно не 
только для расширенного воспроизводства матери-
альной базы, для накопления собственного капи-
тала, но и для технических инноваций. Однако и в 
то время такую высокую прибыль давал не сам 
уголь, а главным образом металл и паровая энерге-
тика. 

В довоенные годы в период плановой эконо-
мики инвестиции беспрепятственно черпались из 
государственного бюджета, цена на уголь устанав-
ливалась по замыкающим затратам в отрасли. Это 
обеспечивало шахтам устойчивую экономическую 
самодостаточность и не требовало накопления соб-
ственных средств для воспроизводства очистных 
выработок. Вплоть до начала комплексной механи-
зации очистных работ в Донбассе (1957 г.) угольная 
отрасль оставалась экономически самодостаточной: 
комплектация очистного забоя оборудованием 
(врубмашины, широкозахватные комбайны, одно-
цепные скребковые конвейеры) в сочетании с дере-
вянной крепью, а позже – со стойками трения и ин-
дивидуальной гидравлической крепью, не требовала 
больших денежных средств и затрат времени. При 
этом зольность угольной продукции в то время оста-
валась близкой к зольности разрабатываемых пла-
стов (19-20%). Поэтому, не испытывая конкуренции 
со стороны нефти и газа, уголь в то время оставался 
основной базой стратегии в энергетике государства. 
Этому способствовала и действующая в то время си-
стема скидок и надбавок к общегосударственным 
прейскурантным ценам на отгружаемую угольную 
продукцию в зависимости от содержания в ней 
золы, серы и влаги, используемых как экономиче-
ский инструмент сдерживания роста зольности. 

Восстановление народного хозяйства в СССР в 
послевоенные годы совпало с периодом стремитель-
ного реформирования промышленных отраслей 
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стран Европы. В то же время в СССР проходило ста-
новление  и развитие атомной энергетики, гидро-
энергетики завершилось освоение богатых место-
рождений нефти, газа, угля и водных ресурсов на во-
стоке страны. Это соответствовало потребностям 
экономики и одновременно послужило толчком для 
коренных преобразований в теплоэнергетике. На 
смену углю в железнодорожном и водном транс-
порте, в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве 
пришло углеводородное топливо. И хотя это подо-
рвало роль угля как стратегического топлива в энер-
гобезопасности государства, модернизация уголь-
ных шахт в Украине проходила высокими темпами 
[12]. 

По мере распространения в отрасли дорогих 
мехкомплексов и благодаря сплошной конвейериза-
ции внутришахтного транспорта добыча угля при-
обрела непрерывный поточный характер, что изме-
нило процесс формирования грузопотока угля в 
шахте, привело к росту зольности и к увеличению 
себестоимости товарной угольной продукции.  

За последние годы изменился топливно-энерге-
тический баланс государства, его политическое и 
экономическое устройство, растет глобализация ми-
ровой экономики. В этих условиях роль и значение 
угольной промышленности в экономике Украины 
существенно изменились. Свертывание промыш-
ленного производства и утрата кооперативных свя-
зей со странами бывшего Союза, мировой и внут-
ренний экономический кризис сопровождаются  
ростом дефицита бюджета, что ограничивает воз-
можности государственной поддержки убыточных 
шахт. 

В условиях рыночной экономики потребность 
во внешних заимствованиях и инвестициях во всех 
странах постоянно растет, в то время как потенци-
альных инвесторов привлекают другие, более при-
быльные и менее рискованные отрасли экономики – 
шоу-бизнес, жилищное строительство, транспорт-
ная инфраструктура, производство лекарств, пище-
вых продуктов и т.д. Именно поэтому высокий 
спрос на заимствование внешнего капитала требует 
от каждого потенциального реципиента инвестиций 
наличия явных конкурентных преимуществ предла-
гаемого проекта, которые представляют экономиче-
ский интерес для инвестора. Этому, разумеется, дол-
жен способствовать еще и соответствующий инве-
стиционный климат в стране.  

В Украине таких условий нет: господствующий 
монополизм на энергетическом рынке препятствует 
развитию конкуренции и ценообразованию, осно-
ванным на свободном обращении товарной продук-
ции, трудовых ресурсов и финансов, присущим ка-
питализму. Высокими темпами растет диспаритет в 
динамике цен на уголь и в росте цен на горношахт-
ное оборудование, материально-технические ре-
сурсы. Распределение бюджетных средств на под- 

держку государственного сектора угольной отрасли 
осуществляется несистемно и сопряжено, мягко го-
воря, с грубыми нарушениями правовых норм. В 
действующем законодательстве отсутствуют меха-
низмы, способные гарантировать безопасность вло-
женному капиталу в инвестиции и повысить интерес 
к государственным шахтам как объектам прибыль-
ных инноваций. Все это крайне отрицательно сказы-
вается на инвестиционном климате в стране. 

Попытки правительства изменить ситуацию [1, 
2, 3] результатов не дали, поэтому установление 
критериев оценки привлекательности угледобыва- 
ющих предприятий как объектов инвестиций оста-
ется крайне актуальным.  

В международной практике различают абсо-
лютную и сравнительную инвестиционную привле-
кательность отрасли. По абсолютной инвестицион-
ной привлекательности в сложившихся условиях 
угольная отрасль неконкурентоспособна с другими 
сферами экономической деятельности. Сравнитель-
ная привлекательность на макроуровне предпола-
гает сопоставление показателей угольных шахт с 
показателями инвестиционной привлекательности 
предприятий других отраслей, однако при нынеш-
нем состоянии шахтного фонда государственных 
шахт это нереально. 

Оценка сравнительной инвестиционной при-
влекательности в угольной отрасли Донбасса может 
проводиться только на макроуровне (при государ-
ственном стимулировании отраслей экономики) и 
на микроуровне (для конкретного стратегического 
или портфельного инвестора). 

Независимо от этого при определении привле-
кательности объекта инвестиций существует две 
проблемы: 

- проблема математической формализации, то 
есть количественного выражения результатов 
оценки (в цифрах, рейтинговых баллах и т. д.), что 
особенно актуально при сопоставлении неоднород-
ных объектов инвестиционной привлекательности; 

- проблема выбора эффективной методики 
оценки с учетом типа инвестиций (прямые или порт-
фельные), их назначения (в расширение производ-
ственных мощностей, в модернизацию производ-
ства и пр.) и срока инвестиционного периода амор-
тизации.  

Например, методикой, предложенной А.И. 
Амошей, М.А. Ильяшовым и В.И. Салли [4], инте-
гральную оценку инвестиционной привлекательно-
сти шахт предложено производить по трем основ-
ным факторам – себестоимость добычи угля, оста-
точный срок службы шахты и пропускная способ-
ность её производственных звеньев. И.Н. Лащенко в 
качестве интегральной оценки состояния объектов 
инвестиций предлагает использовать показатель 
экономической надежности как сумму оценки трех 
компонентов – технологического, экономического и 



Г. Л. Майдуков 

13 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

геологического состояния объекта [5], численные 
значения которых определяются по соотношению 
минимальных и максимальных величин. А.А. Крав-
ченко, И.К. Демин и И.О. Митрошичев предлагают 
использовать более сложную методику, в основу ко-
торой положена эталонная оценка по безразмерным 
величинам горно-геологических, производствен-
ных, экономических и финансовых показателей, ко-
торым авторы произвольно установили значения в 
виде дискретных величин размером от 0,4 до 0,1 [6].  

Общим для этих методик является использова-
ние двух групп факторов – горно-геологических и 
производственно-технических показателей, кото-
рые  (особенно в старопромышленном Донбассе) от-
личаются мало. 

Мы не имеем возможностей оценить, 
насколько их результаты совпадают. Бесспорно 
одно – техническое состояние, производственный 
потенциал и запасы сырья объекта инвестиций ин-
вестором принимаются во внимание à priori. Для 
определения финансового состояния объекта прива-
тизации чаще всего используют ключевые индика-
торы: ликвидность, управление активами и при-
быльности в комплексе с коэффициентами покры-
тия баланса и показателем использования активов. 
Однако большинство действующих государствен-
ных шахт, будучи глубоко убыточными, по этим по-
казателям не могли раньше и не могут сейчас высту-
пать как предмет купли-продажи, поскольку прива-

тизация не отражала фактической стоимости объ-
екта. В этом случае предлагаемые методические 
подходы к оценке финансового состояния объекта 
для привлечения капитала в виде инвестиций в раз-
витие товарного производства используют резерв-
ный производственный потенциал шахты [напри-
мер, 7-9].  

Между тем, при избытке потенциальных пре-
тендентов на внешние инвестиции, донору необхо-
дима первичная информация хотя бы для селекции 
шахт по уровню чистой прибыли, кумулирующей в 
себе все показатели хозяйственной и производ-
ственной деятельности предприятия.  

Одним из таких критериев в стабильных усло-
виях производства может служить точка безубыточ-
ности К [10]. Положение точки безубыточности К на 
графике (рис. 1) в декартовой системе координат с 
осями Х (объем реализации продукции Q) и Y (доход 
от реализации продукции как разность TR и TC) R 
является частным от деления общих условно посто-
янных издержек FC на величину покрытия VC 
(называемую иногда маржинальной прибылью), 
представляющих собой разность между ценой про-
дукции С и переменными издержками Р 

 

K
R

C P
=

− . (1)  
В денежном выражении точка безубыточности 

определяется путем умножения К на цену единицы 
продукции. 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация точки безубыточности К 

TR – валовый доход; ТС – валовые издержки; VC – переменные и FC –условно-постоянные издержки; R` – поро-
говая выручка и Q` – соответствующий ей объем реализации продукции 

 
Для определения точки безубыточности при 

установленной норме прибыли N  (в том числе и 
накопления финансирования для расширенного вос- 

производства предприятия) величину К следует 
умножить на 1 + N, где N – безразмерная величина 
прибыли в долях единицы. 

R 
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R` 
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При стабильных ценах и нормированном рас-
ходе материальных затрат, что характерно для от-
раслей поточного поштучного производства (маши-
ностроение, фармацевтика, строительство и т.д.), та-
кой методический подход для оценки финансового 
состояния предприятия соответствует потребностям 
инвестора. Однако для отраслей экономики, произ-
водство которых, как упоминалось выше, связано с 
природными источниками (агропромышленность, 
горнодобывающие отрасли), нужны другие методи-
ческие подходы, которые учитывают специфику 
горного производства в контексте особенностей 
формирования экономических показателей уголь-
ных шахт.  

1. При реализации рядового угля издержки про-
изводства по добыче целиком (за исключением за-
трат на сбыт) ложатся на себестоимость товарной 
продукции, при обогащении угля в результате выде-
ления из массы валовой добычи части породы себе-
стоимость 1 тонны товарной продукции увеличива-

ется обратно-пропорционально её выходу 0C

λ
. И 

темпы этого роста ускоряются гиперболически. 
Производитель, ориентируясь на спрос потребителя 
и рыночные цены, эмпирически регулирует струк-
туру реализуемой продукции, поскольку при сло-
жившихся ценах и себестоимости добычи выгоднее 
реализовать необогащенный уголь [11]. 

2. Выделить в «чистом» виде условно-постоян-
ные расходы на угольной шахте невозможно из-за 
особенностей режима её работы. Если, например, в 
условиях поштучного конвейерного производства 
переменные расходы регулируют, образно говоря,  
выключением электроэнергии рубильником, то на 
шахте этого сделать невозможно. Остановка ком-
байна в забое, где формируется масса товарной про-
дукции (фактор себестоимости), не означает прекра-
щения работы шахты: воспроизводство линии 
очистных забоев ведется независимо от очистных 
работ, не прекращается работа транспорта, вентиля-
торов, водоотлива, подъемных машин, не отключа-
ется полностью электроснабжение, средства кон-
троля и обеспечения безопасности. 

Это видно из структуры потребления электро-
энергии на шахтах отрасли (табл. 1): на долю вы-
емки и транспортирования угля в забое расходуется 
всего 8% электроэнергии при общей себестоимости 
электроэнергии в добыче угля 16,5% [12].  

3. Определение точки безубыточности для со-
поставления финансового состояния ранжирован-
ного ряда угледобывающих предприятий услож-
нено из-за «нестандартных» потребительских харак-
теристик качества добываемого угля и товарной 
продукции, обусловленных неодинаковыми горно-
техническими условиями в горнопромышленных 
районах угольного бассейна, текстурой и зольно-
стью разрабатываемых пластов [13]. 

Таблица 1 
Структура потребления электроэнергии, % 

Общешахтная вентиляция 20,4 
Водоотлив 17,6 
Компрессорные установки 10,6 
Подземные установки 11,0 
Подземный транспорт 12,0 
Подготовительные работы 10,6 
Выемка и транспортирование 
угля в забой 

8,0 

Дегазация 1,3 
Охлаждение воздуха 0,4 
Прочие нужды 8,1 

 
4. Между массой добычи угля и массой произ-

веденной из нее продукции конкретной шахтой су-
ществует достаточно устойчивая статистическая 
связь, нарушение которой чаще всего обусловлено 
кратковременными изменениями гипсометрии, 
структуры разрабатываемых пластов и геологиче-
скими нарушениями. Это обстоятельство дает осно-
вание рассматривать валовую добычу как предель-
ную продуктивность горного отвода шахты, обу-
словленную зольностью разрабатываемых пластов.   

5. Цена – главная составляющая дохода. Цена 
является эквивалентом потребительной стоимости 
реализуемой продукции, регулируемым, с одной 
стороны, спросом и предложением на энергетиче-
ском рынке, с другой – протекционистской полити-
кой государства. По ряду причин функции топ-
ливно-энергетического рынка в Украине утрачены. 
Цена на угольную продукцию не соответствует 
конъюнктуре рыночного равновесия, присущего 
свободному обращению товара и услуг. В значи-
тельной мере этому способствует характер соверше-
ния коммерческих операций внутри частных компа-
ний с собственными дочерними предприятиями 
(шахты, обогатительные фабрики, предприятия 
ТЭК, металлургические заводы), для  чего широко 
используются трансферные цены и бартерные 
сделки. Занижая цены на уголь, используемый как 
сырье в ТЭК (тепло- и электроснабжение), в метал-
лургии (кокс и агломерат), химическом производ-
стве, корпоративные хозяйственные образования 
получают более высокий доход, чем в продуктах 
обогащения, за счет добавленной стоимости в цене 
на металл, удобрения, полимеры, в тарифах на теп-
ловую и электрическую энергию. Поэтому низкий 
уровень рентабельности большинства частных шахт 
не влияет на конечные размеры дохода корпоратив-
ных объединений, и в то же время позволяет в соб-
ственных интересах поддерживать на топливном 
рынке низкие цены на уголь. Это видно из сопостав-
ления графиков динамики рентабельности угольной 
продукции, реализованной частными и государ-
ственными шахтами (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика себестоимости и цены товарной угольной продукции 

 
Такая система коммерческих отношений спо-

собствует росту рентабельности конечной товарной 
продукции корпораций и дает им возможность уве-
личивать доход за счет дешевого угля государствен-
ных шахт.  

Государственные шахты нерентабельны, 
убытки, образующиеся от превышения себестоимо-
сти над оптовыми ценами на угольную продукцию 
и часть затрат на воспроизводство очистных и под-
готовительных забоев, покрывается из государ-
ственного бюджета. Следовательно, в сложившихся 
условиях доход от реализованной продукции не от-
ражает ее реальной стоимости. 

6. Масса товарной продукции.   
На рис. 3 приведены графики регрессии массы 

реализованной продукции 1Y , дохода 2Y  и ее произ-
водственной себестоимости по угольной отрасли  

3Y . Все эти показатели тесно коррелированы с вало- 

вой добычей угля X  и в конечном счете – они опре-
деляют точку безубыточности угледобывающего 
предприятия. 

Из сопоставления уравнений регрессии, приве-
денных на поле графиков рис. 4в и 4б, видно, что в 
частном рассматриваемом случае (2011 г.) средние 
темпы роста себестоимости добычи (384,17 грн/ 
1000 т) на 11,17% опережают темпы роста дохода 
(317,66 грн/1000 т) при  среднем выходе продукции 
по отрасли 69,43%.  

Точки, расположенные выше линии регрессии 
(рис. 4), принадлежат не только  предприятиям, реа-
лизующим концентрат коксующихся марок угля. В 
их числе находятся и высокопроизводительные 
предприятия, использующие потенциал основных 
фондов, предусмотренный проектной документа-
цией. 
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б) 

 

 
в) 

 

Рис. 3. Графики зависимости:  
а – масса реализованной угольной продукции (У1),  

б – доход (У2) и  в – себестоимость (У3) от валовой добычи угля (Х1) 
 
7. Ранжирование финансового состояния угле-

добывающих предприятий по натуральной вели- 
чине валовой добычи и произведенной из неё товар-
ной продукции не в полной мере отражает реальное 
место объектов при их ранжировании по точке без-
убыточности из-за различного содержания в каждом 
из них пустой породы. В условиях поточной добычи 
угля (комплексно механизированные забои) при от-
сутствии в общешахтном транспорте средств накоп- 
ления и бункеризации породы от проведения гор-
ных выработок происходит смешение грузопотоков  
угля из очистных и подготовительных выработок. 
Определить в этом случае источник породы и его 
вклад в общую добычу невозможно. 

Чтобы избежать погрешностей в определении 
положения точки безубыточности в ранжированном 

ряду шахт различных по техническим и горно-гео-
логическим условиям предлагается использовать 
международный эквивалент условного органиче-
ского топлива – низшую теплоту сгорания, равную 
29,3 МДж/кг. Целесообразность предложенного ме-
тодического подхода подтверждается положением 
графиков распределения частоты наблюдений низ-
шей и высшей теплоты сгорания, приведенных на 
рис. 4. 

Интервал вариации высшей теплоты сгорания 
углей разрабатываемых пластов (4,54) в четыре раза 
меньше интервала вариации низшей теплоты сгора-
ния выдаваемого из шахты угля. Следовательно, 
первичной причиной низкой продуктивности разра-
ботки угольных месторождений является техноло-
гия добычи угля и уровень технологической дисци-
плины на шахтах.  
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Рис. 4. Графики плотности распределения низшей и высшей теплоты сгорания 

 
Для упрощения расчетов натуральной массы 

добычи и товарной продукции в условное топливо 
рекомендуется эмпирическое уравнение низшей 
теплотворной способности ископаемых каменных 
углей Донбасса [14] 

 8256 0,33p d
rQ A= − , МДж/кг. (2) 

Таким образом, пренебрегая затратами на обо-
гащение (в среднем 1,9% себестоимости), точку без-
убыточности шахты предлагается определять по 
полной себестоимости товарной продукции (техни-
ческая цена), которая определяется равенством ва-

лового дохода D  и суммарной производственной 

себестоимости реализованной продукции P  
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или для 1 тонны продукции 
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где  ,m nQ  – масса реализованной продукции, т; 

0Q  – валовая добыча угля, т; 
C – оптовая цена продукции; 

Tγ  –  выход товарной продукции (безразмерная 
величина). 

Выход товарной продукции γ  определяется со-

отношением величин , 0/m nQ Q  и зависит от многих 
природных и техногенных факторов. В то же время, 
исходя из материального баланса зольных единиц 
сухого топлива, выход товарной продукции γ  опре-
деляется соотношением [15] 
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где 0 ., ,d d d
m n nA A A  – зольность рядового угля, товарной 

продукции и отходов обогащения соответственно.  
Масса валовой добычи угля (производственная 

мощность) 0Q  представляет собой произведение вы-

нимаемой мощности пластов Bm  (м), средней длины  
подвигания очистного забоя v  (м/год), средневзве-
шенной линии очистных забоев (м) и плотностью 
массы валовой добыч (т/м3) 
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где 
р
нQ – низшая теплотворная способность товарной 

продукции, 

МДж

т ; 
q  – эквивалентная теплота сгорания одной 

тонны условного топлива, равная 29,3 · 103 МДж/т. 
Граничные значения массы, выхода товарной 

продукции и порогового значения точки безубыточ-
ности ограничены зольностью пластов и находя-
щихся в них угольных пачек угля.  

Таким образом, представленное выше уравне-
ние можно рассматривать как своеобразную модель 
регулирования финансового состояния объекта ин-
вестиций. 

Наличие репрезентативных динамических ря-
дов информации дает возможность угледобыва- 
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ющим предприятиям создать собственную модель 
вычисления точки безубыточности в виде уравне-
ния множественной корреляции, используя для 
этого индивидуальную информацию о горно-геоло-
гических характеристиках разрабатываемого гор-
ного отвода шахты и технико-экономических пока-
зателях производства, а также установить довери-
тельный интервал границ точки безубыточности. 

Последовательно манипулируя величиной не-
зависимых переменных уравнения (6) в пределах 
проектной производственной мощности шахты, 
оператор имеет возможность определить пороговую 
рентабельность объекта инвестиций. 

Формализованная модель точки безубыточно-
сти – это вспомогательный инструмент менедж-
мента для разработки стратегической программы 
маркетинга развития угледобывающего предприя-
тия (решения о стратегическом развитии) в усло-
виях конкретного  рынка сбыта и конъюнктуры 
угольной продукции. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Исследование обозначенной в названии статьи 

проблемы входит в большой цикл работ, посвящен-
ных развитию теории и усовершенствованию прак-
тики функционирования товарных рынков на совре-
менном этапе. К сожалению, в XXI веке в разгар раз-
вития рыночной экономики, модель которой при-
знана наиболее эффективной и принята к практиче-
ской реализации в большинстве стран мира, единой 
цельной теорией товарных рынков – не существует.  

Подтверждением этому является отсутствие 
общепринятых взглядов и воззрений на проблему 
регулирования товарных рынков. дискуссии по по-
воду которых в научной литературе продолжаются 
и сегодня.  

Помимо этого, в теории  глобальной экономики 
нет стройных взглядов и обоснования роли и места 
товарных рынков (за исключением глобальных рын-
ков, логистика которых построена доминирующими 
на них ТНК). Отсутствует единая теория конкурент-
ных отношений, как внутри рынков, так и вне их, в 
том числе и в части ценовой конкуренции, а также в 
части эффективности функционирования товарных 
рынков и т.д. 

Теория рынков, и в первую очередь, рынков ре-
ального сектора экономики, а это рынки товаров и 
услуг, посвятили свои исследования многие авторы, 
среди которых М. Портер, М. Маршалл, В. Изард, 
М. Белявцев, Б. Райзберг, В. Комаев, А. Гранберг, 
В. Точилин, Г. Алехнович, В. Кучеренко, Э.Дж. Де-
лан, Э. Дефальвар и другие. Авторы данной статьи 
также посвятили этой проблем ряд публикаций [1-
5]. Следует отметить, что наш подход к исследова-
нию товарных рынков значительно отличается от 
имеющихся, предложенных указанными выше авто-
рами, и характеризуются следующими началами 
(постулатами): 

1. В экономической системе рыночного типа 
основным ресурсообразующим структурным эле-
ментом является товарный рынок, в отличие от до-
минирующего подхода, в котором основным струк-
турным элементом является хозяйствующий субъ-
ект. 

2. В таком субъектном понимании товарный 
рынок представляет собой систему взаимодейству-
ющих хозяйствующих субъектов, производящих 
один вид товара и объединенных между собой еди-
ной логистической цепочкой, формирующейся в 
процессе продвижения (перемещения) его от начала 
производства до конечного потребления. 

3. В этом контексте социальная (потребитель-
ская) функция товарного рынка состоит в его реаги-
ровании на потребительский спрос и способности 
его удовлетворить путем организации единой сис-
темы объединенной производством и доставкой по-
требителю необходимого товара. Иными словами – 
создание эффективной рыночной логистики. 

4. Экономическая функция рынка состоит в 
воспроизводстве всех ресурсов, задействованных в 
производстве и обмене (движении по рынку) товара. 
В качестве ресурсов подразумеваются трудовые, ма-
териальные, производственные и финансовые. 
Иными словами, экономическая функция состоит в 
воспроизводстве (производстве, накоплении и при-
ращении), задействованного в этот рыночный про-
цесс совокупного капитала, выступающего в двоя-
кой форме: в товарной и денежной. 

Именно в попытке раскрыть и разрешить эти 
научные и, конечно же, практические проблемы, 
нами опубликованы работы, которые предлагаются 
к дискуссии и дальнейшему их развитию. Нам ка-
жется, что это может быть достаточно актуальным в 
свете заметного сегодня в мире замедления эконо-
мического роста и попыток поиска эффективных пу-
тей экономического развития.  

В этом плане видится более перспективным пе-
реход от оценки уровня экономики через ВВП к ее 
оценке с использованием ВДС (валовой добавлен-
ной стоимости), которая, на наш взгляд, реально от-
ражает производимый в рамках товарного рынка до-
бавленный продукт и позволяет проследить его обо-
рачиваемость, накопление и распределение по 
всему воспроизводственному циклу. Кроме того, 
этот показатель в различной его интерпретации и в 
сопоставлении целесообразно и удобно использо-
вать для измерения эффективности функционирова-
ния товарного рынка. 

В определенной мере по такому пути пошли ис-
следователи так называемых глобальных цепочек 
добавленной стоимости, – направления возникшего 
уже в этом веке [6, 7]. 

Возможно, дальнейшее глубокое исследование 
этих подходов, склонит чашу весов в дискуссиях о 
роли государства в экономическом регулировании в 
пользу сторонников увеличения его роли. Следует 
отметить, что слабым звеном в аргументации по-
следних, было отсутствие методов объективного 
выбора эффективных и адекватных регулирующих 
рычагов, которые могли бы минимизировать (если 
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не исключить) политические, лоббистские и корруп-
ционные составляющие, имеющие место в той или 
иной степени, в любой системе государственного 
регулирования, которые нивелируют даже самую 
совершенную управляющую систему. Представля-
ется, что использование в наших подходах, позволит 
исключить или, по крайней мере, минимизировать, 
негативное влияние этих факторов. 

Структура мировой экономики, в представлен-
ной нами методологии места и роли товарных рын-
ков, базирующихся на их функциях, а также эконо-
мики любого государства рыночного типа, должна 
предполагать товарные рынки как основную струк-
турообразующую составляющую экономической 
системы. Кроме того, в методологии исследования 
товарных рынков они также могут быть рассмот-
рены как ресурсообразующий  замкнутый воспроиз-
водственный механизм, предполагая, что все ре-
сурсы (трудовые, материальные, производственные 
и финансовые), задействованные в производстве то-
вара данного рынка и его обороте, воспроизводятся 
в рамках этого рынка. В связи с этим нами предло-
жена обобщенная условная модель товарного 
рынка, названная нами «атомарной моделью». 

Такое изображение модели идентично модели 
атома, поэтому мы можем дать ей название атомар-
ная модель рыночной экономики, тем самым при-
ближая теорию рыночной экономики к естествен-
ным наукам и пытаясь при этом утверждать, что за-
коны рынка в такой же степени логичны и незыб-
лемы, как и законы природы. При этом в центре 
нашей модели – в ядре − сосредоточено множество 
потребностей, которые в совокупности, через потре-
бительскую активность (по Ланкастеру) формируют 
совокупный спрос на те или иные товары, а вокруг 
ядра в виде орбит расположены (функционируют) 
товарные рынки, в недрах которых производятся и 
обращаются товары (группы товаров), удовлетворя-
ющие соответствующие потребности. 

Рис. 1. Атомарная модель места товарных рын-
ков в системе рыночной экономики [1, c.59-60] 

 

Такое представление модели рыночной эконо-
мики еще раз подтверждает мысль о рыночной 
структуре экономики, состоящую из множества то- 
варных рынков, в недрах которых протекают эконо-
мические процессы производства и обращения това- 

ров, предназначенных для удовлетворения потреби-
тельского спроса. 

Орбитальная форма товарного рынка символи-
зирует процессы воспроизводства товаров, точнее, 
потребительных стоимостей (свойств) товаров, про-
текающих в недрах рынка, – на орбите. А центро-
бежные и центростремительные силы орбитам – ры-
ночным воспроизводственным процессам, задают 
силы притяжения ядра – совокупный спрос и спо-
собность (скорость) удовлетворять этот спрос с по-
мощью товарообменных операций. 

Актуальность проблемы локальных рынков за-
ключается в том, что за все время исследования ры-
ночной экономики очень мало внимания было уде-
лено локальным рынкам. Несмотря на то, что 
именно эти рынки имеют одно из решающих значе-
ний в доведении товаров и услуг глобальных и наци-
ональных рынков до конечного потребителя – их ис-
следование было нивелировано в решении сугубо 
региональных проблем. В то же время на локальных 
рынках решается подавляющее большинство проб-
лем, которые наиболее тесно связаны с удовлетво-
рением повседневных потребностей человека. 
Именно на местных (локальных) рынках человек ре-
шает основные проблемы, связанные с обеспече-
нием его жизнедеятельности. К примеру, рынки ме-
дицинских, коммунальных, бытовых, транспортных 
услуг, продовольственных товаров и др. – все это 
локальные рынки, именно через которые реализу-
ются товары и услуги, обеспечивающие первооче-
редные нужды и потребности населения [2]. Разви-
тие местных рынков также способствует созданию 
дополнительных рабочих мест, обеспечению допол-
нительных доходов населения и, в то же время, со-
здает благоприятные условия в части доступности 
этих товаров и услуг. Соответственно, локальные 
рынки значительно способствуют наполнению 
местных и государственных бюджетов. 

В контексте развития теории товарных рынков, 
и в том числе локальных рынков, рассмотрим суще-
ствующие подходы. Так В. Изард считал, что рынок 
страны имеет свою иерархию и разделяется на такие 
рынки [8]: 

1) национальные – необходимые для всей ры-
ночной системы товары, производство и потребле-
ние которых балансируется внутри страны в целом; 

2) региональные – товары, производство и по-
требление которых уравновешивается по стране в 
целом и в пределах метрополитенского ареала; 

3) субрегиональные – товары, производство и 
потребление которых уравновешивается внутри 
каждого субрегиона, который входит в состав мет-
рополитенского ареала; 

4) местные – товары, производство и потребле-
ние которых уравновешивается в пределах каждого 
микрорайона, а также в рамках любого другого суб-
региона. 

Мы полагаем, что сюда следует добавить и гло-
бальные рынки, товары которых выходят за рамки 
государственных и континентальных границ, од- 
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нако, в конечном итоге, реализуются на локальном 
уровне. 

Проанализировав существующую литературу, 
нами был сделан вывод, что до сих пор нет четкого 
определения, что же собой представляет локальный 
(местный) рынок. Авторы экономического словаря-
справочника считают, что локальный рынок – это 
рынок какой-либо местности, которая включает в 
себя некоторую совокупность населенных пунктов. 
Обращая внимание на это определение можно ска-
зать, что под него подходит любой рынок. 

Ряд авторов (Н. Новикова) считают, что локаль-
ный рынок – это система экономических отноше-
ний, возникающих между продавцами и покупате-
лями товаров и услуг, предназначенных для личного 
потребления, в процессе их приобретения, которая 
присуща определенной территории (городу, город-
скому району, городу с окрестностями, сельскому 
поселению, муниципальному образованию) [9]. Об-
ращая внимание на это определение можно сказать, 
что оно охватывает только две последние стадии 
воспроизводственной функции рынка, пропуская 
две первые стадии – идея и изготовление товара. 
Смотря на это можно сказать, что это определение 
не полное. 

По мнению других (А. Демьяненко) локальный 
рынок характеризуется как внутрирегиональный, на 
котором происходит интенсивное и непосредствен-
ное взаимодействие агентов рынка [10]. Но, напри-
мер, такие естественные монополисты, как фирмы, 
оказывающие услуги водоснабжения, водоотведе-
ния, газоснабжения, электроснабжения, обычно 
предоставляют услуги на территории, превыша- 
ющей регион, но этот рынок все же можно расцени-
вать как локальный. 

Третьи (М. Портер) используют термин «ло-
кальный рынок» в смысле части производства или 
логистической цепочки. Например, производство 
колес для создания машины сосредоточено в Паки-
стане по причине своей дешевизны в этой местно-
сти, в то время как сама машина создается в Герма-
нии [11]. Можно привести и другие примеры лока-
лизации части глобальных рынков в области само-
летостроения, электроники, устройств связи и т.д., 
однако рассмотрение этой проблемы целесообразно 
осуществить в рамках новейшей теории – глобаль-
ных цепочек стоимостей. Именно в этой теории гло-
бальные рынки (компьютеров, автомобилей, энерго- 
ресурсов, средств мобильной связи, бытовой тех-
ники и др.) той или иной частью (звеном) своей ло-
гистической цепочки: сборочное производство, сер-
висные центры, логистические (складские) центры, 
торговые и дистрибьюторские структуры, которые 
занимаются продвижением данного товара, усовер-
шенствуют свою деятельность с использованием 
механизмов локализации. Однако эту проблему, ко- 
торая в определенной мере затрагивает поставлен-
ные нами задачи, мы рассмотрим в следующих пуб-
ликациях. В данном контексте понятие «локализа-
ция» рассматривается как средство раскрытия сущ-
ностей и роли локальных рынков, их функций, и как 

один из механизмов, их формирование и организа-
цию функционирования. 

Чаще всего, наиболее распространенное пони-
мание локального рынка иногда сводится к его тер-
риториальной привязке к области, городу или при-
городу [12]. Этому можно дать объяснение, по-
скольку одно из первых определений утверждало, 
что рынок – это площадь, место покупки-продажи 
товаров и услуг. Позже, понятие рынка объяснялось 
на базе отношений между покупателями и продав-
цами, спроса и предложения.  

Дальнейшие исследования углубляли понима-
ние сущности рынка и некоторых его основных ха-
рактеристик: товарных, стоимостных, конкурент-
ных, степени открытости и т.д. 

В практическом применении наиболее прием-
лемым оказалось трактование понятия «рынок» как 
механизм движения благ и услуг в форме товаров и 
денег в рамках общественного воспроизводства на 
всех уровнях экономической системы общества [3]. 

Углубление исследования рынков связано с их 
классификацией. Так, в зависимости от вида и спе-
цифики товара в контексте реализации концепции 
локальных рынков, их можно разделить на следую-
щие виды: 

− рынки бытовых услуг; 
− рынки обеспечения бытовыми и продоволь-

ственными товарами; 
− рынки коммунальных услуг; 
− рынки медицинских услуг и др. [2]. 
Анализ существующих определений понятия 

«рынок» показал, что не все из них могут быть отне-
сены к определению товарного рынка. 

В исследованиях также можно опираться на 
определение Антимонопольного комитета Укра-
ины, согласно которому рынок товара или товарный 
рынок – это сфера обращения товара (взаимозаменя-
емых товаров), на который в течение определенного 
времени и в пределах определенной территории есть 
спрос и предложение [13]. 

Однако для раскрытия понятия локального 
рынка целесообразно определить его происхожде-
ние. Этот термин происходит от английского слова 
«local», что значит «местный», «частичный», 
«окрестный». В пределы этих границ может входить 
как микрорайон маленького города, так и целая 
страна. Кроме того, такими «локальными» преде-
лами могут быть: технологические, географические, 
временные, экономические, институциональные. 
Например, для таких мощных компаний, как «Укр-
энерго» или «Укрзализныця» пределами рынка ста-
новятся границы их технологических сетей – элек-
трических проводов, железной дороги. 

В процессе исследования локальных рынков 
целесообразно обратить внимание на функции, ко-
торые они выполняют в единой экономической  
системе взаимодействия всех участников этого 
рынка. Среди таких можем выделить:  

1. Доведение товара путём оказания услуг субъ-
ектами локального рынка до конечного потребителя 
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(торговля, транспорт, дистрибуция, услуги доставки 
и т.д.). 

2. Заполнение рыночных ниш, не занятых субъ-
ектами глобальных, национальных и региональных 
рынков путём создания собственного бизнеса (про-
кат, ремонт, бытовой техники, оказание услуг по ре-
монту жилья, парикмахерские, кулинарии и т.д.). 

3. Оптимизация логистических цепей рынков 
более высокого порядка с точки зрения передачи 
субъектам локальных рынков малоэффективных для 
крупных предприятий работ с локализацией отдель-
ных работ и операций (черновая обработка, сервис-
ное обслуживание товара, изготовление мелких пар-
тий запасных частей, доработка товара, хранение и 
дистрибуция и т.д.). 

4. Повышение эффективности воспроизводства 
капитала, задействованного в рыночных процессах 
на глобальных и национальных товарных рынка пу-
тём ускорения его оборачиваемости (доставка по-
требителю, улучшение его качественных кондиций 
путём сервисного обслуживания, что снижает пре-
тензии, рекламации и увеличивает спрос). 

5. Локальные рынки выполняют важную связу-
ющую роль между субъектами глобальных и нацио-
нальных рынков и потребителями в части решений 

проблем меняющегося спроса. Именно субъекты ло-
кальных рынков, находясь ближе всего к потреби-
телю, способны ранее улавливать изменение спроса, 
гибко реагировать на него и реализовывать обрат-
ную связь с субъектами глобальных рынков. 

Кроме того, необходимо отметить, что «опре-
деление рынка» – понятие, которое характеризует 
действие, процедуру определения установленных 
параметров товарного рынка, вариативный набор 
(состав, количество) которых дает необходимое 
представление о товарном рынке, как об экономиче-
ском объекте целевого исследования, то есть о «ре-
левантном рынке» [1]. Можно сказать, что это реле-
вантный рынок, который имеет ограниченные тер-
риториальные (географические) границы. 

Важность исследования проблемы локальных 
рынков подтверждается тем, что именно на локаль-
ных рынках сегодня затрачивается львиная доля до-
ходов населения не только Украины, но и других ев-
ропейских стран (рис. 2). Причём последние годы 
весьма заметна тенденция роста доли затрат населе-
ния на услуги субъектов локальных рынков, что мо-
жет на них ложиться непосильным бременем, ухуд-
шая при этом их качество жизни. 

 

 
Рис. 2. Структура потребительских затрат домохозяйств Украины [14] 

 
Исходя из рис. 2 можно отметить, что на про-

дукты, покупаемые на локальных рынках прихо-
дится подавляющее количество затрат. Продукты 
питания, безалкогольные и алкогольные напитки, 
табачные изделия приобретаются в магазинах шаго- 
вой доступности. Городской транспорт, охрана здо-
ровья, услуги связи, образовательные услуги – всё 
это реализуется на локальных рынках [2]. На осно-
вании изложенных соображений сформулируем ав-
торское определение локального рынка – это рынки, 
в которых производитель или поставщик и потреби-
тель товара связаны административно-территори- 

альными границами, а также технологическими и 
институциональными условиями. 

Отталкиваясь от представленных в статье сооб-
ражений и учитывая столь важную роль локальных 
рынков следует осознать необходимость целена-
правленного стимулирования их исследования и 
развития как важного фактора укрепления регио-
нальной и муниципальной экономики. В этой проб-
лематике мы близко сталкиваемся с проблемами 
развития мелкого и среднего предпринимательства, 
представители которых преимущественно задей-
ствованы на локальных рынках (за исключением 

Продукты питания и безалкогольные 
напитки
Дом, вода, электроенергия, газ и 
другие виды топлива
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Алкогольные напитки, табачные 
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Охрана здоровья

Связь

Рестораны и отели

Предметы домашнего быта, бытовая 
техника
Отдых и культура

Образование

Другие товары и услуги
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естественных монополий). Представляется также, 
что перспективы исследований и решения этой  
проблемы лежат в сфере развития институтов под-
держки функционирования локальных рынков, а 
также расширения полномочий региональных и 
местных органов власти в части возможности под-
держки деятельности субъектов локальных рынков.  
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системі національної економіки 
Стаття присвячена дослідженню проблем  

ефективної організації локальних ринків. Надано 
визначення товарних ринків, розкрито їх сутність і 
функції в частині заповнення ринкових ніш в еконо-
мічній системі регіонального і будь-якого рівня, що 
дозволяє їй бути більш гнучкою і стійкою до зов- 
нішніх негативних впливів. Розкрито роль локаль-
них ринків в економічному розвитку регіонів і міст, 
як важливої ланки в логістичному ринковому лан-
цюжку, який доводить товари і послуги глобальних 
і національних ринків до кінцевої стадії забезпе-
чення конкретних потреб населення. 

Ключові слова: локальні ринки, ринки товарів і 
послуг, локалізація, функції локальних ринків, регу-
лювання локальних ринків. 

 
Лысюк В. М., Серов А. О. Локальные рынки 

в системе национальной экономики 
Статья посвящена исследованию проблем эф-

фективной организации локальных рынков. Дано 
определение товарных рынков, раскрыты их сущ-
ность и функции в части заполнения рыночных ниш 
в экономической системе регионального и любого 
уровня, что позволяет ей быть более гибкой и устой-
чивой к внешним негативным воздействиям. Рас-
крыта роль локальных рынков в экономическом раз-
витии регионов и городов, как важного звена в ло-
гистической рыночной цепочке, доводящего товары 
и услуги глобальных и национальных рынков до ко-
нечной стадии обеспечения конкретных потребно-
стей населения. 

Ключевые слова: локальные рынки, рынки то-
варов и услуг, локализация, функции локальных 
рынков, регулирование локальных рынков. 
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ganization of local markets. The article provides a defi-
nition of product markets, their essense and function of 
filing market niches in the regional or any other eco-
nomic system that allows it to be more flexible and re-
sistant to external negative influences. The role of the 
local markets in the economic development of regions 
and cities is as an important link in the supply chain of 
the market that put their products and services to global 
and national markets to the final stage to ensure the spe-
cific needs of the population is explained. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  
СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Термін «модернізація» останнім часом є пред-

метом політичної та наукової риторики в Україні. 
Проблеми і потреби модернізації в Україні вперше 
були визначені у статті академіка НАН України  
В.М. Гейця [1]. Ідеї модернізації були розвинені  
в Національній доповіді, підготовленій Cекцією  
суспільних і гуманітарних наук НАН України [2]. 
Апробована в науковому середовищі ідея модерні-
зації була покладена в основу Послання Президента 
України Верховній Раді України «Модернізація Ук-
раїни – наш стратегічний вибір» [3]. Різні аспекти 
модернізації визначено в Державній стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 року [4]. Моде-
рнізація нерозривно пов'язана з переходом на інно-
ваційний шлях розвитку, тому в результаті вона по-
винна призвести до нового технологічного вигляду 
української економіки, зниження її залежність від 
кон'юнктури сировинних ринків, підвищення конку-
рентоспроможності країни та рівня добробуту укра-
їнських громадян. 

Модернізація – поняття багатоаспектне. Роз- 
глядають соціальну, економічну, політичну, куль- 
турну модернізацію. Часто під цим поняттям розу-
міється процес переходу «…від традиційного … до 
сучасного суспільства…» [5], «процес часткового 
оновлення, заміни застарілого устаткування…» [6] 
або «скоординовані зусилля суспільства щодо подо-
лання нетерпимого відставання в економічній і соці-
альній сферах…» [7, с. 5-82]. Останнім часом багато 
уваги приділяється культурному аспекту модерніза-
ції. Р. Інглхарт і К. Вельцель досліджують еволюції 
ціннісних установок жителів різних країн світу в 
останні десятиліття XX століття [8], С. Хантінгтон 
ставить проблему обмеженості самих можливостей 
глибоких культурних запозичень між цивілізаціями 
[9]. Головна теза теорії модернізації полягає в тому, 
що соціально-економічний розвиток веде до законо-
мірних і до відомого ступеня прогнозованих змін у 
культурному та політичному житті. Матеріальну ос-
нову розв’язання тих чи інших соціальних і безпеко-
вих проблем створює промисловість, головною ме-
тою модернізації якої має стати підвищення про- 
дуктивності праці та відповідно рівня статків насе-
лення [10, с. 39].  

Для здійснення модернізації економіки пріори-
тети промислового розвитку мають бути чітко ви- 
значені та викладені у законах України та стратегіч-
них і програмних документах Кабінету Міністрів 
України, стратегіях розвитку відповідних мініс-
терств і відомств, стратегіях соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. В Україні процес форму-
вання промислової політики у попередні роки був 
незадовільним. Остання Державна програма розвит-
ку промисловості діяла з 2003 до 2011 р. Лише у 
2013 р. було схвалено Концепцію Загальнодержав-
ної цільової економічної програми розвитку про- 
мисловості на період до 2020 р. Для відновлення 
процесів державного регулювання економічного  
розвитку у травні 2016 р. було прийнято план пріо-
ритетних дій на 2016 р., в якому особливу увагу при-
свячено розвитку промислового виробництва. Як 
мету визначено реалізацію політики нової індустрі-
алізації економіки України, стабілізацію соціально-
економічного стану: до кінця року ‒ подолання тен-
денції падіння обсягів промислового виробництва, у 
середньостроковій перспективі ‒ досягнення ста- 
більних обсягів зростання промислового виробни- 
цтва, збільшення частки промисловості у структурі 
валового внутрішнього продукту, збільшення обся-
гів експорту продукції з високою доданою вартістю.  

Політика розвинутих країн демонструє значний 
інтерес до промислового виробництва, а техноло- 
гічні зміни визнаються одним з факторів довгостро-
кового зростання. У 2015 р. Організація Об'єднаних 
Націй прийняла Програму сталого розвитку до 
2030 р. Нові цілі були розроблені на заміну Цілям 
розвитку тисячоліття, які діяли протягом останніх 
п'ятнадцяти років. Ціль 9 «Створити гнучку інфра-
структуру, сприяти всеохоплюючій і сталій інду-
стріалізації, заохочувати інновації» стосується ак- 
тивного збільшення питомої ваги промислового ви-
робництва у загальному показнику зайнятості та 
ВВП до 2030 р. шляхом інтеграції малих промисло-
вих підприємств та інших підприємств у ланцюзі 
створення вартості та ринки, модернізації інфра-
структури та промислових галузей стосовно підви-
щення ефективності використання ресурсів, викори-
стання чистих та екологічно безпечних технологій 
та промислових процесів, розширення наукових  
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розробок, модернізації технологічних можливостей 
та підтримки інновацій.  

Концепція всеохоплюючого сталого промисло-
вого розвитку складається з трьох елементів: стала 
індустріалізація як фактор економічного розвитку; 
всеохоплюючий промисловий розвиток, що забезпе-
чує соціальну інклюзивність і пропонує рівні мож-
ливості і справедливий розподіл благ; екологічна 
сталість, що усуває взаємозв'язок між процвітанням, 
забезпеченим промисловістю, і надмірним спожи-
ванням ресурсів і негативним впливом на навко- 
лишнє середовище [11].  

Під сталою індустріалізацією мається на увазі 
процес, який позитивно впливає на довгострокові 
структурні зміни в економіці і ключову роль у ньому 
відіграє переробна промисловість. Вона забезпечує 
зайнятість у сферах із високою продуктивністю 
праці, стимулює розвиток технологій та інновацій, 
які у свою чергу, забезпечують стале зростання про-
дуктивності праці у переробній промисловості та ін-
ших галузях.  

Економічно розвинуті країни останнім часом 
характеризуються довгостроковою тенденцією деін-
дустріалізації (decreasing importance of manu-
facturing). Постійне скорочення виробництва є най-
більш помітним з точки зору зайнятості. З цієї при-

чини дебати щодо деіндустріалізації часто фокусу-
ється саме на втратах робочих місць. Частка пере- 
робної промисловості в національній зайнятості по-
стійно зменшується. Навіть у таких країнах, як Ко-
рея, Туреччина, Мексика і країни Східної Європи, в 
яких відбувався період зростання промислового ви-
робництва і зайнятості в 1970-х і / або 1980-х роках, 
частка переробної промисловості в загальному об-
сязі зайнятості скорочується останнім часом [12,  
с. 7]. У розвинутих країнах основним фактором зро-
стання в галузях переробної промисловості стає 
продуктивність праці, що призводить до збільшення 
обсягів промислової продукції за відсутністю знач-
ного зростання обсягів факторів виробництва – ка-
піталу, виробничих ресурсів, матеріалів. У той час, 
високотехнологічні галузі спроможні створити ве-
лику кількість робочих місць у сфері послуг, що 
пов’язані із промисловістю.  

В Україні останніми роками також відбува-
ються процеси деіндустріалізації, однак за рахунок 
не тільки кількісного, а й якісного погіршення стану 
промисловості. Кількість зайнятих у сфері виробни-
цтва скоротилась майже вполовину (з 2917 тис. осіб 
у 2000 р. до 1511 тис. осіб у 2014 р.). Частка зайня-
тих у переробній промисловості працівників у зага-
льному обсягу зайнятих в економіці теж постійно 
скорочується.  

 

 
 

Рис. 1. Частка працівників, зайнятих у переробній промисловості в Україні, % 
 
Розраховано авторами за джерелами: Праця України у 2014 році: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – 

К.: Консультант. – С.  131. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; Праця України у 2009 році: статистичний збір-
ник [Електронний ресурс]. – Київ. – С. 187. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

 
Майже в 3 рази знизилася частка переробної 

промисловості у ВВП. Така тенденція присутня у 
багатьох країнах. Виключенням є Корея, де цей по-
казник виріс на 5 в.п. на період з 1996 по 2014 р.  

У «Звіті про промисловий розвиток – 2016: 
Роль технологій та інновацій у всеохоплюючому та 
сталому розвитку промислового виробництва» роз- 
глянуто структурні зміни в підгалузях переробної 

промисловості, які сгруповано за типом техноло-
гій – низько-, середньо- і високотехнологічні підга-
лузі. За останні 40 років зміни спостерігалися у всіх 
трьох технологічних групах і в усіх країнах – від  
розвинених до країн, що розвиваються. В 2012 р.  
більше половини світової доданої вартості в низько- 
і середньотехнологічних галузях створювалось в 
країнах, що розвиваються, при цьому навіть в висо- 
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котехнологічних галузях в країнах, що розвива-
ються, створювалася майже половина світової дода-
ної вартості [11, с. 3]. Статистика України з недав-
нього часу надає дані з розподілу обсягів реалізова-
ної продукції добувної та переробної промислово-
сті; постачання електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря; забору, очищення та постачання 
води за основними промисловими групами. Відпо-

відно цих даних вітчизняне виробництво зорієнто-
вано на випуск товарів проміжного споживання 
(38,8% до загального обсягу реалізованої продукції 
промисловості у 2014 р.) насамперед металургій-
ного виробництва, оброблення металів, виробни- 
цтва хімічної продукції, у той час як питома вага ін-
вестиційних товарів у промисловому випуску таких 
регіонів залишається незначною (6,9% у 2014 р.) 
[13]. 

 

 
Рис. 2. Частка переробної промисловості у ВВП України, % 

 

Джерело: Manufacturing, value added (% of GDP) [Электронный ресурс] // Databank.worldbank.org. – 2016. – Режим 
доступа: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS.  

 
Ступінь зносу основних засобів підприємств 

переробної промисловості збільшується (67,5% у 
2010 р. проти 60,2% у 2007 р.). Серед галузей про-
мисловості самим високим він є у машинобуду-
ванні, галузі, яка у всьому світі є драйвером роз- 
витку економіки на інноваційній основі (84,3% у 
2010 р. проти 68,9% у 2007 р.) [14, с. 75].  

Знижується продуктивність праці у переробній 
промисловості. Україна значно відстає за цим пока-
зником навіть від колишніх країн Радянського Со-
юзу (табл. 1). Учені вважають причинами такого 
явища ослабленість мотивації до підвищення про- 
дуктивності праці, зниження рівня освіти та майсте-
рності з боку працюючих, деформації в оплаті праці, 
випереджальне зростання у структурі доходів насе-
лення частки соціальних трансфертів порівняно з 
часткою заробітної плати протягом останніх років 
[15, с. 101]. Послаблення мотивації до підвищення 
продуктивності праці багато в чому пояснюється 
рентоорієнтованою поведінкою, яка є масштабним 
явищем у країні. В.В. Дємєнтьєв пов’язує це зі 
«спрямованістю та «силою» стимулів економічної 
поведінки, яка діє у даному інституційному середо-
вищі» [16, с. 9]. Власники можуть прагнути не до  
максимізації прибутку від діяльності власне підпри-
ємства і не до самозростання капіталу, а до отри- 
мання доходів від діяльності «дочірніх» і «онуча- 

тих» комерційних структур, які контролюють ресу-
рсні, товарні та фінансові потоки даного підприємс-
тва, що постачають йому ресурси за підвищеними 
цінами і купують готову продукцію за заниженою 
вартістю. Серед важливих напрямів підвищення 
продуктивності праці відмічають реструктуризацію 
зайнятості у напрямі збільшення частки інновацій-
ної праці, що передбачає необхідність систематич-
ного підвищення продуктивності праці, на проти-
вагу зайнятості за малопродуктивними формами 
економічної діяльності [17], однак без вирішення 
проблеми джерел отримання прибутку і формування 
ефективних інституційних моделей максимізації 
прибутку забезпечити стале економічне зростання 
неможливо [16, с. 12].  

Особливостями національної економіки є ак-
цент політики на імпорт техніки і технологій, слабке 
фінансування витрат на технологічну модернізацію 
і інноваційні розробки (табл. 2). 

Інноваційна активність підприємств є достат-
ньо низькою і має тенденції до зниження. Питома 
вага підприємств, що впроваджували інновації зали-
шилася продовж 2000-2014 рр. майже незмінною. 
Вітчизняні виробники більш спираються на імпорт-
не обладнання, про що свідчить структура іннова- 
ційних витрат підприємств: найбільшу питому вагу 
у цьому показнику займає придбання машин, облад- 
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Таблиця 1  
Динаміка продуктивності праці (додана вартість у переробній промисловості (Manufacturing, value 
added) у розрахунку на тис. зайнятих у переробній промисловості) в деяких країнах (current US$) 

Країни 2010 2011 2013 2014 
Японія - - 87063368,26 н.д. 
Чеська Республіка 35593993,82 39049883,49 36236639,74 37126471,38 
Польща 30129804,72 34098960,69 34765489,69 35527547,9 
Латвія 25453733,07 - - 28390166,31 
Республіка Білорусь 12688725,55 15911038,38 16691164,75 н.д. 
Російська Федерація 19047304,86 24629359,82 26803456,37 25170233,52 
Україна 11662962,15 10839194,66 12300760,17 9949387,733 

 

Розраховано авторами за джерелами: Manufacturing, value added (current US$) [Electronic resource]. – Mode of ac-
cess: http://data.worldbank.org/indicator/ NV.IND.MANF.CD; Rocznik statystyczny pracy 2015 [Electronic resource]. – Mode 
of access: http://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/yearbook-of-labour-statistics-2015,10,5.html; 
Труд и занятость в Республике Беларусь, 2014 [Электронный ресурс]. – С. 52. – Режим доступа: belstat.gov.ua,; Republic 
Labour Market in the Czech Republic – Time Series – 1993-2014 [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20552603/25013115063.pdf/cc37e4e4-4b82-473d-a3bc-b9c86896b71d?version=1.0$; 
Среднегодовая численность занятых в экономике Росии по видам экономической деятельности [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#; Year 
Book of Labour Statistics 2013 [Electronic resource]. – Mode of access:  http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-
yl/2013/02.html. 

 
Таблиця 2 

Ключові показники інноваційної діяльності в Україні 
Показники 2000 2005 2010 2013 2014 

Питома вага інноваційно-активних підпри-
ємств у загальній кількості промислових підп-
риємств, % 

18,0 11,9 13,8 16,8 16,1 

Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації , %  

14,8 8,2 11,5 13,6 12,1 

Структура інноваційних витрат підприємств, 
%: 

     

дослідження і розробки 15,1 10,5 12,4 17,1 22,8 
придбання зовнішніх нових знань (нових 
технологій) 

4,1 4,2 1,8 0,9 0,6 

придбання машин, обладнання та програм-
ного забезпечення 

61,0 54,8 62,8 58,0 66,5 

Чисельність науковців, тис. осіб 120,8 105,5 89,6 77,9 69,4 
Витрати на інноваційну діяльність, % до ВВП 1,03 1,30 0,72 0,77 0,66 

 

Складено авторами за джерелами: Наукова та інноваційна діяльність у 2011 р.: статистичний збірник. – С. 175; 
Наукова та інноваційна діяльність у 2014 р.: статистичний збірник. – С. 165; Наука та інноваційні діяльність (1990- 
2013 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

 
нання та програмного забезпечення. Ця стаття ви-
трат залишається дуже високою порівняно з витра-
тами на дослідження і розробки (66,5% проти 22,8% 
у 2014 р.). 

Погіршилося і ресурсне забезпечення іннова-
ційної діяльності. Чисельність науковців істотно 
скоротилась за період 2000-2014 рр. Обсяг витрат на 
інноваційну діяльність у зазначеному періоді мав  
тенденцію до зниження, за виключенням 2005 р. В 
роботі [18, с. 85-92] країни розподілено по групах 
відповідно до обсягів промислового виробництва 
(Manufacturing, value added) у валовому внутріш-
ньому продукті країни (GDP), PPP (current 

international $) за період 1996-2011 рр. Сусідами Ук- 
раїни по групі стали Австрія, Чехія, Німеччина, Фін-
ляндія, Угорщина, Італія, Японія, Республіка Корея, 
Литва, Мексика, Польща, Росія, Словаччина, Слове-
нія, Швеція, Туреччина. На рис. 3 представлено рі-
вень фінансування науки у цих країнах, а також в ці-
лому в ЄС. Більшість країн усвідомила необхідність 
фінансування науки, і, як результат – відповідний 
показник збільшився майже по всіх країнах у 2013 р. 
порівняно з 1997 р. Виключення – Україна та Сло-
ваччина. З країн Європи, що представлені, саме вони 
мають найнижчий рівень фінансування R&D.  
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Рис. 3. Рівень фінансування науки 
Складено авторами за: Research and development expenditure (% of GDP) [Electronic resource]. – Mode of access:  

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS. 
 
У Доповіді Організації економічної співпраці 

та розвитку «Science, Technology and Industry Score-
board 2015» відмічається, що державна підтримка 
НДДКР зростає. У 2015 р. 28 країн ОЕСР викорис-
товують податкові стимули НДДКР для підтримки 
НДДКР підприємств, а в 2013 р. підтримка стано-
вила майже 50 млрд доларів США [19]. Основними 
інструментами реалізації такої політики є: ство-
рення умов для поліпшення інвестиційного клімату; 
встановлення сприятливого податкового режиму; 
надання пільг підприємствам за кредитними став-
ками і спрощення системи кредитування в цілому; 
збільшення інвестицій в НДДКР. 

Вітчизняні вчені обґрунтовують напрями ре- 
формування податкової системи України в сфері 
інновацій. В роботі [20] на основі аналізу світового 
та вітчизняного досвіду намічено основні орієнтири 
податкової політики за конкретними видами подат-
ків (податку на прибуток підприємств, податку на 
доходи фізичних осіб та нарахувань на заробітну 
плату та ПДВ). Світова практика показує, що найча-
стіше модернізаційні ініціативи виходять з малих і 
середніх підприємств. При цьому, як правило, ве-
ликі підприємства (корпорації), найчастіше не схи-
льні до проведення модернізації, оскільки в силу 
свого розміру вони спроможні отримувати прибуток 
і на старих умовах. У свою чергу можна сказати, що 
підвищення числа малих підприємств в економіці 
країни або регіону сприяє нарощуванню сили моде-
рнізаційного імпульсу. При цьому конкурентне се-
редовище малого підприємництва, захищене від не-
гативного впливу монополістичних компаній, пере-

творює проблему модернізації підприємств в пи-
тання їх виживання та успішного функціонування 
[21]. На думку В.І. Ляшенка для того, щоб досягти в 
Україні цілі модернізації економіки потрібно сфор-
мувати спеціальний фінансово-регуляторний ре-
жим, що дозволяє створювати в тих регіонах країни, 
де є відповідні наукові і технологічні заділи − своє-
рідні «інноваційні офшори», здатні в найкоротші те-
рміни реалізувати концепцію «інноваційного ліфта» 
для «посіву», «вирощування», розвитку і «експан-
сії» малих інноваційних підприємств [22, с. 289]. 
Однак у прийнятті таких рішень велике значення 
має політична воля лідерів країни та фінансові мож-
ливості держави.  

Інновації залежать не тільки від інвестицій в 
НДДКР, а й від додаткових активів, таких як про- 
грамне забезпечення, проектування та людський ка-
пітал, тобто капітал, заснований на знаннях. Інвес-
тиції в капітал, заснований на знаннях, показали 
свою здатність до відновлення при кризі і дані 
2013 р. вказують на інтенсифікацію інвестицій в ка-
пітал, заснований на знаннях, в кожному секторі 
економіки [19].  

Технологічні можливості та перехід до більш 
високотехнологічного виробництва залежать від 
«високотехнологічної інфраструктури», яка вклю-
чає, серед іншого, університети та політехнічні ін-
ститути, які можуть підготувати  кваліфікованих 
спеціалістів, інженерів та вчених. У зв’язку з висо-
ким ступенем залежності інновацій від навчання, в 
теорію регіонального розвитку останнім часом увій-
шла концепція «регіон, що навчається», яка 
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пов’язана із поняттями «економіка знань» та «суспі-
льство, що навчається».  

Концепція «регіону, що навчається» запропо-
нована авторами, які працюють в області інновацій-
них досліджень і економічної географії [23; 24; 25]. 
Регіон, що навчається є концепцією регіонального 
розвитку, в якій головні дійові особи сильно, але 
гнучко з'єднані один з одним і підкреслюється між-
регіональне та внутрішньорегіональне навчання. 
Головні дійові особи (актори) це політики, торгове-
льно-промислові палати, торгові союзи, вузи, дер-
жавні науково-дослідні установи, університети, ор-
ганізації, що підтримують інновації, фінансові ін-
ститути та компанії. К. Морган називає «регіон, що 
навчається» новим поколінням регіональної полі-
тики, яке, порівняно з традиційною регіональною 
політикою, направлене на розвиток «інфострук-
тури» замість інфраструктури, на «відкриття умів» 
замість відкриття доріг і галузевих заводів і яка роз-
робляє політику з малим і середнім бізнесом, а не 
просто політику для малого і середнього бізнесу 
[24]. «Регіон, що навчається» є набагато ширшим 
поняттям, ніж регіональна інноваційна система: 
остання акцентує увагу на інституційних структурах 
для інновацій, а «регіон, що навчається» ставить за 
мету нарощування широкої коаліції розвитку.  

Євросоюз ще з початку 90-х років минулого 
століття почав формування нової регіональної полі-
тики, яка ставить за мету поліпшення інституційних 
можливостей інновацій. Такі стратегічні програми, 
як «Регіональні інновації і технологія трансферту 
стратегій і інфраструктур» (RITTS), «Плани регіона-
льної технології» (RTP) та «Стратегія регіональної 
інновації» (RIS), націлені на міжрегіональне і внут-
рішньорегіональне навчання. Низка міжнародних 
організацій приймають участь в обговоренні питань 
«регіону, що навчається» та «міст, що навчаються». 
Так, проект Європейської комісії «В напрямку євро-
пейського суспільства, що навчається» (Towards a 
European Learning Society (TELS) мав на меті заохо-
чення нових міст і регіонів, які прийняли статус 
«тих, які навчаються».  

У даний час концепція «регіон, що навчається» 
активно реалізується в багатьох європейських кра- 
їнах. У 2015 р. Глобальна мережа міст, що навча-
ються ЮНЕСКО представила керівні документи: 
Пекінську декларацію про створення міст, що нав-
чаються і Основні характеристики міст, що навча-
ються. Документи складають основу роботи органі-
зації і служать для учасників і партнерів мережі орі-
єнтиром у справі створення міст, що навчаються. 
Спираючись на ці документи, Глобальна мережа 
міст ставить перед собою завдання сприяти містам у 
використанні потенціалу навчання протягом усього 
життя в інтересах забезпечення сталого розвитку 
[26]. 

Модернізація промисловості на основі осво-
єння нових технологій передбачає існування меха- 
нізмів зв'язку між партнерами не тільки в сенсі фор-
мального процесу комунікації, але і в сенсі наявно-
сті довіри. Ефективність комунікації залежить від 
наявності довіри в системі взаємодії між її учасни-
ками. Важливість довіри як необхідного інституту 
економіки, заснованої на знанні, підкреслюється ба-
гатьма дослідниками [27; 28; 29]. Економічний сенс 
довірчих відносин полягає в тому, що вони створю-
ють умови для економії на трансакційних витратах, 
зокрема, на витратах пошуку інформації, укладання 
контрактів, контролю виконання, сприяють пере-
дачі неявних знань і тим самим впливають на розви-
ток інновацій. 

На думку Н.Я. Калюжної регіон, з точки зору 
створення довіри, має перевагу перед країною в ці-
лому. Територіальна система виробництва передба-
чає стан близькості як сприятливого чинника для 
співпраці між учасниками виробничого процесу.  
Географічна i культурна близькість стає особливо 
важливою в умовах інноваційного розвитку, оскі-
льки встановлені норми і стандарти застаріли, а на-
копичені масиви інформації не можуть передати ха-
рактеристики інноваційних процесів, і з цього боку 
безпосередню взаємодію, локальне спілкування і за-
гальний культурний досвід набувають вирішаль-
ного значення для інформаційного обміну та роз- 
витку інновацій. Тому саме регіони і муніципалітети 
в новій економіці мають найкращу перспективу в 
оволодінні конкурентною перевагою в поширенні і 
отриманні знань [27]. 

Е.М. Лібанова, вважаючи запорукою успішної 
модернізації високий рівень підготовки та забезпе-
чення інституційної довіри, відмічає наявність в Ук-
раїні атмосфери «невпевненості в дієздатності та 
ефективності нових соціальних інституцій, пошире-
ний правовий нігілізм, а отже, схильність до коруп-
ції, яка стала вкоріненою рисою не тільки в полі- 
тичній та економічній еліті, а й у масовій свідомо-
сті» [29]. В.М. Геєць звертає увагу на неможливість 
модернізації без довіри у трикутнику «держава-біз-
нес-суспільство» [1]. Не маючи зв’язку зі своїми 
громадянами і не орієнтуючись на їхні потреби, 
влада спроможна запустити лише один варіант мо-
дернізації – мобілізаційний, тобто той, що нав’язу-
ється з гори і обмежує, а іноді виключає можливості 
вибору і свободи для громадян, а значить з малою 
ймовірністю відповідає їхнім потребам [10, с. 35].  

У таких умовах інноваційне оновлення україн-
ської економіки потребує перерозподілу повнова-
жень в управлінні, пошуку таких методів та інстру-
ментів, які б дозволили «максимально зблизити ін-
тереси «верхів», які володіють усім арсеналом ін-
струментів для вказаного проведення, та «низів», які 
не мають можливості реально впливати на еконо- 
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мічну ситуацію та політику, але без урахування ін-
тересів яких постановка самої проблеми модерніза-
ції втрачає усякий сенс» [10, с. 38]. Умови вхо-
дження регіонів у модель інноваційного розвитку, 
тобто в етап модернізації, різні і потребують адапто-
ваної для них інноваційної державної політики. Для 
здійснення модернізації державі потрібна підтримка 
з боку регіонів, вона має бачити зацікавленість 
останніх у розвитку економіки на модернізаційній 
основі. А це стане можливим, у тому числі, і завдяки 
розвитку здібностей головних дійових осіб (акторів) 
до безперервного навчання і стратегічної інновацій-
ної поведінки. 
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номіки України в контексті світових тенденцій 
індустріального розвитку 

Статтю присвячено проблемам модернізації 
економіки України. На основі дослідження сучас-
них світових тенденцій індустріального розвитку 
визначено, що інноваційне оновлення української 
економіки потребує перерозподілу повноважень  
 
 

в управлінні. Акцентовано увагу на здійснення регі-
ональної політики, що ставить за мету розвиток зді-
бностей головних дійових осіб до безперервного на-
вчання і стратегічної інноваційної поведінки. 

Ключові слова: модернізація, індустріальний 
розвиток, інновації, регіональна політика. 

 
Иванов С. В., Солдак М. А. Модернизация 

экономики Украины в контексте мировых тен-
денций индустриального развития 

Статья посвящена проблемам модернизации 
экономики Украины. На основе исследования со-
временных мировых тенденций индустриального 
развития определено, что инновационное обновле-
ние украинской экономики требует перераспределе-
ния полномочий в управлении. Акцентировано вни-
мание на осуществление региональной политики, 
которая ставит целью развитие способностей глав-
ных действующих лиц к непрерывному обучению и 
стратегического инновационного поведения. 

Ключевые слова: модернизация, индустриаль-
ное развитие, инновации, региональная политика.  

 
Ivanov S., Soldak M. Modernization of 

Ukraine's economy in the context of global trends of 
industrial development 

The article deals with problems of modernization 
of Ukraine's economy. Based on the study of modern 
world trends of industrial development is determined 
that an innovative upgrade Ukrainian economy needs a  
reauthorization in government. It was pointed out on the 
regional policy making, which aims to develop the ca-
pacity of prime actors for lifelong learning and strategic 
innovation behavior. 

Keywords: modernization, industrial development, 
innovations, regional policy. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 
Вопросам исследования социально-экономиче-

ского положения Украины уделено достаточно 
много внимания. Эта тема является актуальной и бу-
дет оставаться таковой независимо от этапа разви-
тия экономики страны, так как каждый новый этап 
привносит новые детали и раскрывает дополнитель-
ные стороны процесса развития, связанные с воз-
никшими обстоятельствами, вызванными иногда 
непредвиденными последствиями принятых ранее 
решений и изменений геополитической ситуации. 

Комплексное исследование проблемы затраги-
вает не только оценку текущего состояния основных 
показателей экономического развития и повлияв-
ших на него факторов роста и/или снижения, изуче-
ние влияния сложившейся институциональной 
среды на протекающие в экономике страны про-
цессы, сопоставление источников роста с аналогич-
ными показателями развитых стран, но также пред-
полагает выявление тенденций и оценку их послед-
ствий в зависимости от складывающейся конъюнк-
туры на внутреннем и мировом рынках. Рассмотре-
ние всех показателей социально-экономического 
развития целесообразно в динамике, что позволяет 
проследить наметившиеся тренды в их изменении и 
на основе этого сделать предположения о направле-
ниях предстоящего развития с учетом влияния воз-
никающих на момент оценки внешних и внутренних 
факторов.  

С учетом вышесказанного в статье исследу-
ются основные показатели развития экономики 

Украины во многих случаях, начиная с момента об-
ретения независимости и по настоящее время, что 
позволяет нарисовать комплексную картину реаль-
ной ситуации, сложившейся на начало 2016 года. 

После распада СССР экономика Украины ока-
залась в состоянии глубокого кризиса, который по-
влек за собой существенное ее сокращение: сниже-
ние объема ВВП в 1991 году составило 8,7%, за 
1992-1993 годы – от 18 до 30%, в 1998 году размер 
ВВП достиг почти 60% от уровня 1990 года 
(рис. 1а). Промышленное производство сократилось 
в 1998 году на 50,9% (рис. 1б), сельскохозяйствен-
ное – на 51,4% в 1999 году (рис. 1в) [1].  

В 1992 и 1993 годах страна пережила гиперин-
фляцию (2000,5% в 1992 году и 10155% – в 1993 
году) (табл. 1) [2], наблюдалось резкое снижение 
уровня и продолжительности жизни людей. Так, ре-
альные доходы населения в 1996 году составили 
31,5% от уровня 1991 года (табл. 1), примерно на  
4 года снизилась средняя продолжительность 
жизни: с 70,42 до 66,79 лет (впоследствии стал 
наблюдаться рост данного показателя, достигнув в 
конце 2015 года отметки в 71,4 года). Начиная с 
1991 года, число умерших стало преобладать над 
числом родившихся, начался процесс уменьшения 
численности населения Украины, который продол-
жается до сих пор, несмотря на некоторое улучше-
ние показателя рождаемости (табл. 2) [1]. Это, в 
свою очередь, увеличивает демографическую 
нагрузку на население трудоспособного возраста. 
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б) 

 
в) 

Рис. 1. Динамика изменения ВВП (а), уровней промышленного (б) и сельскохозяйственного (в)  
производства в Украине с 1991 по 2015 год [1] 

 

Таблица 1 
Динамика индекса потребительских цен [2] и реальных доходов населения [1] 

Показатель 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Изменение потребительских 
цен, % 290 2000,5 10155 401,1 181,7 39,72 10,12 19,99 19,21 25,82 6,12 -0,57 

Темпы роста реальных до-
ходов населения в % к соот-
ветствующему периоду 
предыдущего года 

100 75,3 56,2 78,4 108,3 87,8 102,7 102,4 99,3 104,1 110 118 

Темпы роста реальных до-
ходов населения в % к 1991 
году 

100 75,3 42,3 33,2 35,9 31,5 32,4 33,2 32,9 34,3 37,7 44,5 

 
Окончание таблицы 1 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение потребительских 
цен, % 8,24 12,31 10,35 11,62 16,59 22,31 12,31 9,1 4,56 -0,2 0,5 24,87 43,3 

Темпы роста реальных до-
ходов населения в % к соот-
ветствующему периоду 
предыдущего года 

109,1 119,6 123,9 111,8 114,8 107,6 90 117,1 108,0 113,9 106,1 88,5 77.8 

Темпы роста реальных до-
ходов населения в % к 1991 
году 

48,6 58,1 72 80,5 92,4 99,4 89,5 104,7 113,1 128,9 136,71 120,99 94.13 
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Таблица 2 
Динамика демографических показателей [1] 

Год 

Общая чис-
ленность насе-

ления на 
начало года, 
тыс. чел. 

В % к преды-
дущему году 

В % к 1990 
году 

Рождаемость 
на 1000 чело-

век 

Смертность на 
1000 человек 

Средняя продол-
жительность 
жизни, лет 

1990 51838,5 100,3 100,0 12,6 12,1 70,42 

1991 51994,4 100,3 100,3 12,1 12,9 69,56 

1992 52056,6 100,1 100,4 11,4 13,3 68,97 

1993 52244,1 100,4 100,8 10,7 14,2 68,29 

1994 52114,4 99,8 100,5 10 14,7 67,66 

1995 51728,4 99,3 99,8 9,6 15,4 66,79 

1996 51297,1 99,2 99,0 9,2 15,2 67,08 

1997 50818,4 99,1 98,0 8,7 14,9 67,66 

1998 50370,8 99,1 97,2 8,4 14,4 68,50 

1999 49918,1 99,1 96,3 7,8 14,9 68,07 

2000 49429,8 99,0 95,4 7,8 15,4 67,72 

2001 48923,2 99,0 94,4 7,7 15,3 67,89 

2002 48457,1 99,0 93,5 8,1 15,7 68,32 

2003 48003,5 99,1 92,6 8,5 16 68,24 

2004 47622,4 99,2 91,9 9 16 68,22 

2005 47280,8 99,3 91,2 9 16,6 67,96 

2006 46929,5 99,3 90,5 9,8 16,2 68,10 

2007 46646,0 99,4 90,0 10,2 16,4 68,25 

2008 46372,7 99,4 89,5 11 16,3 68,27 

2009 46143,7 99,5 89,0 11,1 15,3 69,29 

2010 45962,9 99,6 88,7 10,8 15,3 70,44 

2011 45778,5 99,6 88,3 11 14,6 71,02 

2012 45633,6 99,7 88,0 11,4 14,6 71,15 

2013 45553,0 99,8 87,9 11 14,6 71,37 

2014 45426,2 99,7 87,6 10,8 14,7 71,37 

2015* 42929,3 94,5 82,8 9,6 13,9 71,4 

2016* 42760,5 99,6 82,5 х х х 

 
* Без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя. 
 
Основными причинами экономического кри-

зиса были: разрушение старой экономической сис-
темы и невозможность построения в короткие сроки 
новой, рыночной экономики, нарушение, а порой и 
полное прекращение хозяйственных связей с Рос-
сийской Федерацией и другими странами СНГ (80% 
торгового оборота Украины приходилось на Рос-
сию), ошибочные решения при проведении эконо-
мической политики, в частности, принятые Украи-
ной неэффективные общественно-политическая  
и социально-экономическая модели развития, за- 
декларированная многовекторность внешней поли-
тики с одновременной зависимостью в экономиче-
ской, энергетической, военной, информационной и 
других сферах от одного государства – Российской 
Федерации, отсутствие опыта самостоятельного 
управления крупным хозяйственным комплексом, 
каким является Украина. Результатом всего этого 
было сокращение объемов производства, техноло-
гическая и техническая отсталость, снижение и без 

того низкой производительности труда, высокая за-
трато- и энергоемкость производства, зависимость 
от внешних источников энергии, слабая конкурен-
тоспособность продукции и др. [3]. 

Процесс реформирования экономики стал да-
вать положительные результаты после 1995 года, 
гиперинфляция была преодолена в 1996 году, начи-
ная с 2000 года, уровень реальных доходов по срав-
нению с 1991 годом стал расти, превысив его в 2010 
году (табл. 1). Однако, несмотря на незначительную 
положительную динамику роста экономики Укра-
ины в 1995-1997 годах, кризисные явления на фи-
нансовых рынках Юго-Восточной Азии и России в 
1998 году повлекли за собой ухудшение финансово-
экономической ситуации в Украине. Снова стал 
наблюдаться рост инфляции, курс гривны к доллару 
США стал снижаться: сначала он уменьшился в 1,34 
раза (1998 год), затем в 2,27 раза (1999 год), а по-
том – в 2000 году – почти в 3 раза. На протяжении 
2000-2008 годов курс находился в диапазоне 5,05- 
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5,44 грн/долл., в 2009-2013 годах – 7,79-7,94 
грн/долл. Впоследствии, в 2014-2015 годах, в пе-
риод углубления в Украине экономического кри-
зиса, во многом связанным с началом боевых дей-
ствий на востоке страны, а также после перехода 

Национального банка Украины к гибкому обмен-
ному курсу, произошло новое снижение курса 
гривны по отношению к доллару США (рис. 2). И 
единожды, в январе 2015 года, он даже превысил  
30 грн за доллар США (рис. 3). 

 

 
Рис 2. Динамика курса украинской гривны к доллару США [4] 

 
 

 
Рис 3. Динамика средневзвешенного курса украинской гривны к доллару США  

с начала 2015 года [5] 
 
За период с момента провозглашения независи-

мости Украины долг страны (государственный и га-
рантированный государством) изменялся неравно-
мерно (рис. 4). В результате внешних заимствова-
ний в конце 90-х годов долг Украины вырос. В 1999 
году его значение по отношению к ВВП в 1,7 раза 
превысило безопасный уровень, а в 2015 году был 
даже превышен критический уровень.  

В то же время, золотовалютные резервы (ЗВР) 
Украины (рис. 5), начиная с 2012 года, резко сокра-
тились, достигнув в марте 2015 года минимального 
значения в 5,625 млрд долл. США, что резко ухуд-
шило показатели платежеспособности государства 
(рис. 6). Транш МФВ в размере 5 млрд долл. США в 
марте 2015 года позволил немного нарастить ре-
зервы. Так, на 01.08.2015 года они составили 10,375 
млрд долл. США [7, 8], которых, однако, было 

крайне недостаточно для стабилизации экономиче-
ского положения в стране. Еще один транш МВФ по 
программе EFF (Extended Fund Facilite – Механизм 
расширенного кредитования) в размере 1,65 млрд 
долл. США, полученный в начале августа 2015 года, 
0,51 млрд долл. США от Всемирного банка и Евро-
комиссии, а также 0,4 млрд долл. США от своп-опе-
раций и конвертации китайских юаней, также были 
использованы на пополнение резервов, которые на 
конец августа составили 12,62 млрд долл. [4, 9]. На 
конец марта 2016 года золотовалютные резервы, 
поднявшись в феврале доведены до уровня 13,49 
млрд долл. США, снизились до 12,72 млрд долл. 
США. Однако, несмотря в целом на рост золотова-
лютных резервов, собственные средства Украины в 
общей их структуре составляют незначительную 
долю, так как большинство средств ЗВР представ-
ляют собой заимствования (табл. 3). 
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Рис. 4. Динамика долга Украины [6] 

 

 
Рис. 5. Золотовалютные резервы Украины, млрд. долл. США [7] 

 

 
Рис. 6. Соотношение размера долга (государственного и гарантированного государством)  

и золотовалютных резервов Украины [6, 7] 
Таблица 3 

Структура золотовалютных резервов Украины в 2015 году по состоянию  
на конец месяца, млн долл. США [10] 

Вид резерва Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Официальные резервные активы 6419,66 5625,31 9969,92 9630,98 9918,09 10263,70 10375,39 

Резервы в иностранной валюте 5433,23 4698,87 9052,99 8665,01 9000,72 9351,37 9410,62 

Резервная позиция МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Специальные права заимствования 19,15 3,94 5,59 38,05 5,47 5,53 52,20 

Золото 967,25 922,47 911,31 927,89 911,87 906,77 912,54 

Другие резервные активы - - - - - - - 
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Окончание табл. 3 
Вид резерва Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Официальные резервные активы 12616,62 12773,55 12962,03 13147,96 13299,99 13441,59 13489,5 12721,51 

Резервы в иностранной валюте 11662,85 11777,82 11890,10 12203,21 12359,23 12399,55 12395,44 11630,02 

Резервная позиция МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Специальные права заимствования 5,92 5,92 64,56 8,73 8,82 62,63 8,59 1,39 

Золото 947,82 989,78 1 007,34 935,99 931,91 979,38 1 085,44 1090,07 

Другие резервные активы - - - - - - -  

 
Доходы населения характеризуются негатив-

ной динамикой при общей видимости роста средне-
месячного располагаемого дохода на душу населе-
ния и среднемесячной номинальной заработной 
платы (табл. 4). Так, на конец 2015 года среднеме-
сячная номинальная заработная плата возросла до 
4195 грн, что объясняется индексацией заработных 

плат в связи с инфляцией и, в ряде случаев, повыше-
нием заработных плат предприятиями с целью вы-
полнения требований перехода на уплату единого 
социального взноса по сниженной ставке. Кроме 
того, колебания курса гривны в связи с привязкой 
заработной платы к доллару США в некоторых от-
раслях также оказали влияние на данный рост [11]. 

 

Таблица 4 
Доходы населения [1] 

Год 

Располагаемый доход Среднемесячная заработная плата 

Всего, 
млрд 
грн 

Среднемесячный 
располагаемый 
доход на душу 
населения, грн 

Изменение в % к 
соответству- 

ющему периоду 
предыдущего года

Номинальная заработная плата 
Реальная заработ-

ная плата 

Среднеме-
сячная, грн

В % к соответ-
ствующему пе-
риоду преды-
дущего года 

В % к прожиточ-
ному минимуму 
для трудоспо-
собных лиц 

В % к соответству-
ющему периоду 
предыдущего года

2000 96,6 162,6 134,5 230 129,6 80 99,1 
2001 119 203,8 125,3 311 135,2 94 119,3 
2002 141,6 244,8 120,1 376 121 103,1 118,2 
2003 162,6 283,4 115,8 462 122,8 126,6 115,2 
2004 212 372,4 131,4 590 127,5 152,5 123,8 
2005 298,3 527,7 141,7 806 136,7 178 120,3 
2006 363,6 647,6 122,7 1041 129,2 206,1 118,3 
2007 471 843,8 130,3 1351 129,7 237,9 112,5 
2008 634,5 1143 135,5 1806 133,7 270 106,3 
2009 661,9 1197,7 104,8 1906 105,5 256,2 90,8 
2010 858 1558,7 130,1 2250 120 244 110,2 
2011 1003 1828,8 117,3 2648 117,6 263,7 108,7 
2012 1149,2 2100,5 114,9 3041 114,9 268,2 114,4 
2013 1215,5 2226,6 106,0 3282 107,9 269,5 108,2 
2014 1191,1 2231,8 100,2 3480 106 285,7 93,5 
2015 1331,7 2590,2 104,2 4195 120,5 317,3 90,1 

 
Несмотря на рост среднемесячного располага- 

емого дохода на душу населения в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом при общем сокращении его 
размера, что вызвано уменьшением территории 
Украины (Автономная Республика Крым и г. Сева-
стополь были присоединены к Российской Федера-
ции) и снижением численности населения более чем 
на 2,4 млн чел., реальная заработная плата снизилась 
и продолжала снижаться в 2015 году (индексы ре-
альной заработной платы в процентах по отноше-
нию к соответствующему периоду предыдущего 
года составили: январь – 82,7, январь-февраль – 
82,3, январь-март – 79,9, январь-апрель – 77,5, ян-
варь-май – 76,5, январь-июнь – 76,1, январь-июль – 
76,3, январь-декабрь 90,1 [1]), что объясняется ро-
стом индекса цен, а также падением обменного 
курса гривны к доллару США. 

Если рассмотреть индекс потребительских цен 
за 2015 год, то его динамика в процентах к соответ-
ствующему периоду предыдущего года выглядит 
следующим образом: январь – 128,5, февраль – 
134,5, март – 145,8, апрель – 160,9, май – 158,4, 
июнь – 157,5, июль – 155,3, август – 152,8, сен-
тябрь – 151,9, октябрь – 146,4, ноябрь – 146,6, де-
кабрь – 143,3, а по отношению к декабрю 2014 года: 
103,1; 108,6; 120,3; 137,1; 140,1; 140,7; 139,3; 138,2; 
141,4; 139,5; 142,3; 143,3, соответственно [4]. Высо-
кое значение показателя (особенно за январь-апрель 
2015 года по отношению к январю-апрелю 2014 
года) объясняется, в основном, инфляцией, которая 
была обусловлена сокращением объемов производ-
ства, разовыми сквозными последствиями большой 
девальвации валютного курса в феврале, а также не-
обходимым (в соответствии с требованиями МВФ) 
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изменением (повышением) тарифов на энергоноси-
тели для населения: газ и электроэнергию, а также 
на водопотребление. Кроме того, на показатель ин-
фляции оказали влияние и административные фак-
торы: повышение акцизов для производителей и им-
портеров подакцизной продукции, введение акциз-
ного налога (5% от продаж) на розничную торговлю 
алкогольной, табачной продукции и топлива, а 
также введение дополнительного таможенного 
сбора на импорт (5-10%). 

Вмести с тем, необходимо также отметить и 
сдерживающие инфляцию факторы: низкий сово-
купный спрос и снижение цен на мировых продо-
вольственных рынках: индекс FAO в долларовом эк-
виваленте существенно снизился в 2015 году. Так, в 
феврале 2016 года среднее значение индекса соста-
вило 150,2 пункта, что на 25,6 пунктов (или на 

14,5%) ниже показателя февраля 2015 года [12]. 
Негативное влияние на потребительский спрос насе-
ления оказало накопление задолженности по вы-
плате заработной платы, которое достигло к концу 
декабря 2015 года 2011 млн грн, что произошло, в 
основном, за счет экономически активных предпри-
ятий и бюджетных организаций (рис. 7). Большая 
часть задолженности (64%) приходится на промыш-
ленность (перерабатывающую – 35% и добываю-
щую – 29%) и примерно 45% на Донецкую и Луган-
скую области [1, 11]. Это повлекло замедление роста 
номинальных доходов и увеличило риски усиления 
социальной напряженности. Кроме того, на сниже-
ние совокупного спроса повлияло введение допол-
нительных налогов (военный сбор, налог с пассив-
ных доходов) и, опять же, существенное ускорение 
инфляции. 

 

 
Рис. 7. Динамика задолженности по заработной плате в 2015 году, млн грн [1] 

 
Ситуация на рынке труда за период с 2000 по 

2014 год характеризовалась положительной тенден-
цией до момента начала мирового экономического 
кризиса (2008 год) с последующим повторным улуч-
шением вплоть до 2013 года. В дальнейшем, в связи 
с ухудшением состояния экономики, существенным 
снижением экономической активности, что обусло-
вило сокращение потребности в рабочей силе, уро-
вень безработицы снова стал расти, достигнув к 
концу 2014 года отметки 9,3% по отношению к эко-
номически активному населению (15-70 лет) и 9,7% 
по отношению к населению в трудоспособном воз-
расте (рис. 8). На конец 2015 года зафиксирован 
9,5%-й уровень безработицы [13].  

Уменьшение количества работников произо-
шло во всех сферах деятельности, но наибольшее 
сокращение рабочих мест наблюдалось в сельском 
хозяйстве, строительстве, промышленности, сфере 
охраны здоровья, финансовой и страховой деятель-
ности, сфере водного транспорта, где сосредоточено 
более 43% штатных работников народного хозяй- 
ства [11, 14]. Нагрузка на одно вакантное место за 
период с декабря 2014 по январь 2016 года колеба-
лась в пределах от 8,6 до 18,9 человек (рис. 9). 

В 2015 году реальный ВВП Украины продол-
жил снижаться, чему способствовал отрицательный 
вклад всех базовых отраслей, самый большой из ко-
торого имела промышленность. Падение ВВП в 
2015 году составило 9,9% [1, 11].  

Так, данные за январь-декабрь 2015 года свиде-
тельствуют, что объем промышленного производ-
ства составил 86,6% по отношению к аналогичному 
периоду 2014 года, то есть сократился на 13,4% [1] 
за счет негативных тенденций в металлургической и 
добывающей промышленности: уменьшения за-
грузки производственных мощностей в условиях де-
фицита сырья, трудностей с вывозом готовой про-
дукции через разрушенную транспортную инфра-
структуру, потерей контроля над частью горнодо-
бывающих предприятий. Добывающая промышлен-
ность испытывала трудности в связи с тем, что из 93 
шахт Донецкой и Луганской областей, которые 
были подконтрольными украинской власти, добычу 
осуществляли только семь. В результате, объемы 
добычи каменного и бурого угля уменьшились на 
32,1%. 
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Рис. 8. Изменение уровня безработицы в Украине по методике МОТ [1] 

 

 
Рис. 9. Нагрузка на одно вакантное место [1, 15] 

 
Производство кокса и нефтепродуктов снизи-

лось на 19,1%, металлургическое производство – на 
16,1%. Ряд крупных металлургических предприятий 
приостановили работу из-за недостатка железоруд-
ного сырья, что вызвано отсутствием железнодо-
рожного сообщения в районе боевых действий. Дру-
гой причиной снижения выпуска продукции было 
дальнейшее падение мировых цен на металл. Маши-
ностроение снизило объемы производства на 14,1% 
во многом в связи с сокращением профильных зака-
зов из-за ухудшения торговых отношений с Россий-
ской Федерацией. 

Сокращение объемов выпусков затронуло 
строительство (-12,3%) из-за низкой инвестицион-
ной активности и снижения потребительского 
спроса на жилье, сельское хозяйство (-4,8%) – из-за 
снижения закупочных цен с одновременным ростом 
себестоимости производства, пищевую промыш-
ленность (-10,7%) – вследствие уменьшения произ-
водства мясной и молочной продукции. Оптовый 
товарооборот уменьшился на 12,2% вследствие со- 
кращения оптовых продаж товаров широкого по-
требления, розничный – на 20,7% из-за ускорения 

снижения реальных зарплат в условиях высокой ин-
фляции и высокого уровня безработицы [1, 11]. 

Одним из важнейших факторов, повлиявших на 
снижение экономической активности, падение эко-
номических показателей, а также на курсовую и це-
новую динамику, является вооруженный конфликт 
на востоке страны, оказавший негативное влияние 
практически на все сектора экономики вследствие 
разрушения инфраструктуры (железнодорожных и 
автомобильных дорог, линий электропередач, газо-
проводов, путепроводов и др.), предприятий, оста-
новки многих крупных производств, сокращения за-
грузки мощностей, связанных с разрывом производ-
ственных связей между регионами и предприяти-
ями, задержками с поставкой сырья в связи с уже 
упомянутым разрушением инфраструктуры. Кроме 
того, ухудшению экономических параметров спо-
собствовала неблагоприятная для украинских про-
изводителей ценовая конъюнктура на внешних рын- 
ках. Как результат – сокращение экспорта. На рынке 
труда, как уже отмечалось, сохранились и даже усу-
губились негативные тенденции, снизились реаль-
ные зарплаты населения, обусловившие существен-
ное сужение внутреннего спроса. 
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Оценка влияния вооруженного конфликта на 
состояние экономики Украины может быть дана на 
основании сравнения вклада в экономику страны  
2 областей: Донецкой и Луганской в динамике. Так, 
в соответствии с официальной статистикой, в 2012 
году доля областей в производстве ВВП составляла 
16,4% (табл. 5), а по состоянию на 1 квартал 2015 
года она составляла (по оценкам НБУ) 5,6% (рис. 
10). В 2014 году сокращение объемов промышлен-
ного производства по областям составило 31,5% для 

Донецкой и 42% – для Луганской, соответственно 
(рис. 11) [11, 14].  

Существенным фактором, повлиявшим на со-
кращение объемов производства в указанных обла-
стях, стало сокращение доступа на отдельные внеш-
ние рынки из-за осложнений отношений с Россий-
ской Федерацией, в результате чего ряд заводов, ра-
нее экспортировавших свою продукцию преимуще-
ственно в Россию, вынуждены были либо приоста-
новить, либо резко сократить производство.  

 
Таблица 5 

Доля Донецкой и Луганской областей в производстве ВВП Украины [14] 

Регионы 

2012 2013 2014 1 кв. 2015 
В факти-
ческих 
ценах, 
млн грн 

Удель-
ный 
вес, % 

В факти-
ческих 
ценах, 
млн грн 

Удель-
ный 
вес, % 

В факти-
ческих 
ценах, 
млн грн 

Удель-
ный 
вес, % 

В факти-
ческих 
ценах, 
млн грн 

Удель-
ный 
вес, % 

Украина 1404669 100 1465198 100 1566728 100 362468 100 
Донецкая область 170775 12,2 162407 11,1 138862 8,9 17489 4,8 
Луганская область 58767 4,2 56064 3,8 42467 2,7 2937 0,8 
Украина без Донецкой и 
Луганской областей 

1175127 83,7 1246727 85,1 1385400 88,4 342042 94,4 

 
 

 
 

Рис. 10. Динамика вклада Донецкой и Луганской областей в производство ВВП Украины, % [14] 
 

 
 

Рис. 11. Индекс промышленной продукции в 2014 году  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) [16] 
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Среди упомянутых предприятий: ПАО «Алчев-
ский металлургический комбинат» (13% от общего 
производства металлургической продукции), ПАО 
«Донецкий металлопрокатный завод», ПАО «До-
нецкий электрометаллургический завод» (2% от об-
щего производства металлургической продукции), 
ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (20% от 
общего производства ферросплавов). Среди пред-
приятий коксохимической промышленности к та-
ким заводам относятся: ПАО «Авдеевский коксохи-
мический завод», ПАО «Ясиновский коксохими- 
ческий завод», ЗАО «Горловский коксохимический 
завод»; химической промышленности: ПАО «Кон-
церн Стирол»; машиностроительной промышленно-
сти: ПАО «Донецкгормаш», ПАО «Донецкий энер-
гозавод», ПАО «Азовмаш», ПАО «Стахановский ва-
гоностроительный завод», ПАО «Ясиноватский ма-
шиностроительный завод» и другие. Кроме того, 
еще ряд производств на предприятиях Донецкой об- 

ласти (например, цех на ПАО «МК Азовсталь» и др.) 
планируют сократить в ближайшее время [11, 14]. 

Однако в последнее время наметилась положи-
тельная тенденция в экономике Донецкой области. 
Так, объем промышленной продукции области (без 
учета части зоны проведения антитеррористической 
операции) в январе–марте 2016 года по сравнению с 
январем–мартом 2015 года увеличился на 10%. В 
марте по сравнению с февралем 2016 года, произ-
водство возросло на 5,5%, по сравнению с мартом 
2015 года – на 10,1% [17]. 

Анализ внешнеэкономической деятельности 
Украины свидетельствует о снижении активности в 
2014-2015 гг. Так, если на начальном этапе развития 
экономики наблюдался рост объемов экспорта и им-
порта, с положительным сальдо торгового баланса 
до 2005 года включительно, то впоследствии, до 
2014 года, импорт преобладал над экспортом 
(рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Динамика внешней торговли Украины [1] 

 
На снижение экономической активности суще-

ственное влияние оказали, как уже отмечалось, во-
енные действия в Донецкой и Луганской областях, 
сворачивание на основе этого экспортно-импорт-
ных отношений с Российской Федерацией, негатив-
ная ситуация на мировых товарных рынках относи-
тельно цен на сырьевые товары (продолжали сни-
жаться). Это способствовало отрицательной дина-
мике показателей производства в основных отрас-
лях экономики Украины, ориентированных на экс-
порт и, соответственно, снижению экспорта и им-
порта товаров и услуг. Так, в 2015 году экспорт со-
ставил 46,6 млрд долл. США (снижение на 27,1% по 
сравнению с 2014 годом), импорт – 42,6 млрд долл. 
США (снижение на 29% по сравнению с 2014 годом) 
[1].  

Падение общих объемов экспорта товаров было 
обеспечено за счет сокращения производства и экс- 

порта продукции горно-металлургического ком-
плекса (руда, кокс, лом, черные металлы и изделия 
из них, которые в большинстве случаев поставля-
лись из Донецкой и Луганской областей) и зерновых 
культур (на 8,9% в годовом измерении). С другой 
стороны, положительные показатели экспорта про-
довольственных товаров, а также древесины и изде-
лий из нее в некоторой степени сдерживало сниже-
ние экспорта в целом. 

На показатели импорта большое влияние ока-
зали сужение внутреннего потребительского и инве-
стиционного спроса, а также введение дополнитель-
ных импортных пошлин. Наибольшее снижение 
коснулось импорта продовольственных товаров  
(-46,6% в годовом измерении) и продукции машино-
строения (-44%). Однако не по всем видам продук-
ции наблюдалось снижение показателей. Так, были 
увеличены закупки угля из-за дефицита его на внут- 
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реннем рынке и природного газа на 18,3 и 15,7% в 
годовом измерении, соответственно [11]. 

В целом за период с 2008 по 2015 год в струк-
туре экспорта в разрезе товарных групп первенство 

перешло от группы недрагоценных металлов и изде-
лий из них (36% на начало января 2009 года и 25% – 
на начало января 2016 года) к группе продукции 
АПК и пищевой промышленности (24 и 38% соот-
ветственно) (рис. 13).  

 

 
2008                                                                              2015 

Рис. 13. Структура экспорта товаров и услуг в 2008 и 2015 годах [1, 11] 
 
Что же касается импорта, то существенных из-

менений в товарной структуре за истекший период 
не произошло – по-прежнему более 30% в общем 
объеме импорта составляет минеральная продукция. 
Увеличилась доля машиностроения (с 13 до 17%), 

химической промышленности (с 10 до 13%), снизи-
лась доля продукции АПК и пищевой промышлен-
ности (с 14 до 10%), остальные группы товаров в 
удельном весе на начало 2016 года не превышают 
10% (рис. 14). 
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Рис. 14. Структура импорта товаров и услуг в 2008 и 2015 годах [1, 11] 
 
Географическая структура внешнеэкономиче-

ской деятельности как по экспорту, так и по им-
порту в последнее время характеризуется сниже-
нием доли России (рис. 15), что объясняется воен-
ным конфликтом и разрывом связей по многим 
направлениям экономического сотрудничества. 
Вместе с тем, доля Китая по обоим направлениям 
внешнеторговых операций равномерно увеличива-
ется. Имеет тенденцию к росту экспорт в Турцию и 
Италию, импорт из Германии и Польши. 

Решение проблем устойчивого развития эконо-
мики страны невозможно без привлечения инвести-
ций, в том числе, иностранных в виде современного 
оборудования, наукоемких технологий и прав ин-
теллектуальной собственности.  

К сожалению, следует констатировать, что в 
последнее время количество инвестиций в украин-
скую экономику постоянно снижается (рис. 16, 17). 
Имеет место отток прямых иностранных инвести-
ций: 11,14 млрд долл. США в 2014 году и  
2,37 млрд долл. США в 2015 году [1]. Кроме того, 
сложилась диспропорция в их распределении: 
«львиная» доля инвестиций приходится на г. Киев, 
что сказывается на неравномерности развития реги-
онов.  

И если еще несколько лет назад эксперты ООН 
относили Украину к 20 наиболее привлекательным 
для прямых инвестиций странам [18], то в настоя-
щее время из-за отсутствия прозрачной, простой и 
стабильной налоговой системы, низкого уровня 

Недрагоценные 
металлы и 

изделия из них
36%

Минеральные 
продукты

9%

Продукция 
машиностроения

9%

Продукция АПК и 
пищевой 

промышленности
24%

Продукция 
химической 

промышленности
7%

Продукция легкой 
промышленности

3%

Древесина, 
бумажная масса и 
продукция из нее

3%

Другие товары
9%

Недрагоценные 
металлы и 

изделия из них
25%

Минеральные 
продукты

8%

Продукция 
машиностроения

10%

Продукция АПК 
и пищевой 

промышленности
38%

Продукция 
химической 

промышленности
6%

Продукция легкой 
промышленности

2%

Древесина, бумажная 
масса и продукция из нее

6%

Другие товары
6%

Недрагоценные 
металлы и 

изделия из них
6%

Минеральные 
продукты

30%

Продукция 
машиностроения

13%Продукция АПК и пищевой 
промышленности

14%

Продукция 
химической 

промышленности
10%

Продукция легкой 
промышленности

5%

Полимерные 
материалы, 
пластмассы и 
изделия из них

5%

Другие товары
17%

Недрагоценные 
металлы и 

изделия из них
5%

Минеральные 
продукты

31%

Продукция 
машиностроения

17%
Продукция АПК и пищевой 

промышленности
10%

Продукция 
химической 

промышленности
13%

Продукция легкой 
промышленности

5%

Полимерные 
материалы, 

пластмассы и изделия 
из них

7%

Другие товары
12%



С. Н. Иванов 

43 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

жизни населения, бюрократических препятствий в 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, продолжающегося военного противостояния, 
финансовой нестабильности, широкого распростра-

нения коррупции в различных государственных ор-
ганах, приводящих к нарушению принципов демо-
кратии и верховенства права, данный имидж серь-
езно пошатнулся. 

 

  
Экспорт                                                                         Импорт 

Рис. 15. Географическая структура внешнеторговой деятельности [1, 11] 
 
 

 
Рис. 16. Капитальные инвестиции в основной капитал [1] 

 
 

 
Рис. 17. Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины [1] 
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Эффективность экономики во многом опреде-
ляется состоянием и развитием инновационной 

сферы, основные показатели которой представлены 
в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Показатели состояния развития инновационной сферы украинской экономики [1] 

Год 

Количество ор-
ганизаций, вы-
полняющих 

научные иссле-
дования и раз-

работки 

Объем выполненных 
научных и научно-ис-
следовательских ра-
бот, всего в фактиче-
ских ценах, млн грн 

Удельный вес  
объема выполнен-
ных научных и 
научно-техниче-
ских работ в ВВП, 

% 

Удельный вес 
предприятий, 
занимавшихся 
инновациями, 

% 

Удельный 
вес предпри-
ятий, кото-
рые внедряли 
инновации, 

% 

Удельный вес реали-
зованной инноваци-
онной продукции в 
объеме промышлен-

ной, % 

2000 1490 1978,4 1,16 18 14,8 9,4 
2001 1479 2275 1,11 16,5 14,3 6,8 
2002 1477 2496,8 1,11 18 14,6 7 
2003 1487 3319,8 1,24 15,1 11,5 5,6 
2004 1505 4112,4 1,19 13,7 10 5,8 
2005 1510 4818,6 1,09 11,9 8,2 6,5 
2006 1452 5354,6 0,98 11,2 10 6,7 
2007 1404 6700,7 0,93 14,2 11,5 6,7 
2008 1378 8538,9 0,9 13 10,8 5,9 
2009 1340 8653,7 0,95 12,8 10,7 4,8 
2010 1303 9867,1 0,9 13,8 11,5 3,8 
2011 1255 10349,9 0,79 16,2 12,8 3,8 
2012 1208 11252,7 0,8 17,4 13,6 3,3 
2013 1143 11781,1 0,81 16,8 13,6 3,3 
2014* 999 10950,7 0,7 16,1 12,1 2,5 

 

* Без учета АР Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 
 
Несмотря на то, что в Украине на законодатель-

ном уровне провозглашен курс на инвестиционно-
инновационное развитие, что подтверждается боль-
шим количеством принятых законов и подзаконных 
актов по вопросам развития инноваций, научных ис-
следований, образования, их финансово-организа-
ционной поддержки, а также одобрена Концепция 
развития национальной инновационной системы, 
реальная картина весьма плачевна. Практически все 
показатели имеют устойчивую тенденцию к сниже-
нию (ухудшению). Количество предприятий, зани-
мающихся инновациями, составляет 16,1%, а внед-
рением инноваций – и того меньше – 12,1%. Реаль-
ный вклад инновационной продукции в общий 
объем реализованной продукции слишком низок – 
всего 2,5%, удельный вес выполненных научных и 
научно-технических работ в ВВП составляет 0,7%, 
что является самым низким показателем в рассмат-
риваемом периоде. Расходы на инновации посто-
янно снижаются. Учитывая инфляцию и растущий 
курс американского доллара, реальная сумма 
средств, отпущенная на инновации в 2014 году, 
была значительно меньше, чем в предшествующие 
годы. Затраты государства на развитие инновацион-
ной деятельности – менее 5% (табл. 7). Для сравне-
ния: два последних показателя в развитых странах 
мира составляют в среднем не менее 2-3% и 35-40% 
соответственно. 

Как отмечается в Концепции реформирования 
государственной политики в инновационной сфере, 

основными причинами неудовлетворительного по-
ложения в инновационной сфере и, как результат, – 
в экономике Украины, являются: несовершенное за-
конодательство в данной области, непоследователь-
ное и неполное выполнение принятых законов, бес-
системность в развитии инновационной инфра-
структуры, отсутствие регламента в сфере реализа-
ции инновационной политики между центральными 
и местными органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления, слабая поддержка 
изобретателей, рационализаторов, ученых, имею-
щих открытия и завершенные научно-технические 
разработки, нежелание создавать центры инноваци-
онного развития и трансфера технологий, неэффек-
тивное использование потенциала высших учебных 
заведений, лишение научных учреждений помеще-
ний, разрушение научных школ [19]. 

Экономический рост государства должен обес-
печиваться, прежде всего, научно-техническим про-
грессом и интеллектуализацией основных факторов 
производства. Конкурентоспособность на мировом 
рынке все больше зависит от продукции, в основу 
которой положены новые знания. Удельный вес но-
вых знаний, которые воплощаются в товарах, техно-
логиях, образовании, организации производства в 
развитых странах составляет от 70 до 85% прироста 
ВВП. Поэтому в глобальной экономической конку-
ренции выигрывают государства, обеспечивающие 
благоприятные условия для инновационной дея-
тельности, связанной с разработкой, внедрением и 
использованием новшеств. 
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Таблица 7 
Источники финансирования инновационной деятельности в Украине [1] 

Годы 

Общая 
сумма  
затрат 

В том числе за счет средств 
Доля государства 
в финансировании 
инноваций, % 

собственных 
государственного 

бюджета 
иностранных  
инвесторов 

другие  
источники 

млн грн 
2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217 0,44 
2001 1971,4 1654 55,8 58,5 203,1 2,83 
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 1,51 
2003 3059,8 2148,4 93 130 688,4 3,04 
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 1,40 
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 0,49 
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658 1,86 
2007 10821 7969,7 144,8 321,8 2384,7 1,34 
2008 11994,2 7264 336,9 115,4 4277,9 2,81 
2009 7949,9 5169,4 127 1512,9 1140,6 1,60 
2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9 1,08 
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 1,04 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 1,95 
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 0,26 
2014* 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 4,47 

 

* Без учета АР Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 
 
Взаимосвязь между инновационной деятельно-

стью и инвестициями в основной капитал непосред-
ственная, так как она показывает возможности роста 
экономики на основе разработки и внедрения инно-
ваций за счет привлекаемых средств. К сожалению, 
Украина проигрывает по данному соотношению 
странам ЕС, в том числе, недавно к нему присоеди-
нившимся. Так, в течение 2010-2013 годов на одного 
человека в Украине приходилось прямых иностран- 

ных инвестиций в 9,4-12 раз меньше, чем в Чехии, в 
6,6-8,2 раз меньше, чем в Венгрии, примерно в 8 раз 
меньше, чем в Словакии (табл. 8) [1, 20, 21]. Учиты-
вая отток инвестиций из Украины в 2014 году при 
общем значении показателя на душу населения в 
размере 1072 долл. США, можно сделать вывод о 
значительном ухудшении приведенных соотноше-
ний и, соответственно, возможностей для развития 
инновационного потенциала страны. 

 
Таблица 8 

Сравнительные показатели по прямым иностранным инвестициям на душу населения  
в разрезе отдельных стран (долл. США) [1, 20, 21] 

Страна 
Прямые иностранные инвестиции на душу 

населения (долл. США) 
Прямые иностранные инвестиции на душу 
населения по отношению к Украине (раз) 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Чешская Республика 12200 11880 12310 12465 12,07 10,47 9,88 9,39 
Венгрия 7026 7490 8270 10845 6,95 6,60 6,64 8,17 
Польша 5261 5000 5120 6227 5,20 4,41 4,11 4,69 
Словакия  9305 9430 9780 10499 9,20 8,31 7,85 7,91 
Болгария 6381 6694 6410 6952 6,31 5,90 5,14 5,24 
Румыния 3463 2744 2953 3070 3,43 2,42 2,37 2,31 
Украина 1011,1 1134,3 1246,1 1327,8     

 
С целью улучшения социально-экономиче-

ского положения в стране, которое характеризуется 
убыточностью многих стратегически важных пред-
приятий, сокращением национального богатства и 
ростом задолженности, в течение последних не-
скольких лет в Украине претерпела кардинального 
обновления система государственных программных 
документов, состоялась их переориентация на 
направления, отражающие актуальное изменение 
военно-политической и экономической ситуации. 

На сегодняшний день приоритеты развития 
государства определены следующей обновленной 

системой государственных программных докумен-
тов: 

• Соглашение об ассоциации между Украи-
ной и ЕС [22], 

• Коалиционное соглашение Верховной Рады 
Украины VIII созыва [23], 

• Программа деятельности Кабинета Мини-
стров Украины [24], 

• Внеочередное послание Президента Укра-
ины к Верховной Раде Украины VIII созыва «О 
внутреннем и внешнем положении Украины» [25], 

• Стратегия устойчивого развития «Украина – 
2020» [26], 
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• Путь к процветанию. Базовые принципы ре-
формирования экономики [27], 

• Ежегодное послание Президента Украины к 
Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем 
положении Украины в 2015 году» [28], 
и некоторыми другими положениями в разрезе от-
дельных отраслей. 

Несмотря на их своевременность и злободнев-
ность, следует признать, что функционирование ак-
туальной системы стратегических документов ха-
рактеризуется несогласованностью, отсутствием 
приоритетности, зачастую ориентацией не на стра-
тегический, а на текущий план действий, отсут-
ствием связи между направлениями отдельных до-
кументов, а также разрозненностью позиции по во-
просам сотрудничества с международными финан-
совыми организациями (МФО). 

Последнее указанное направление деятельно-
сти – сотрудничество с международными финансо-
выми организациями – находится среди стратегиче-
ских, поскольку сегодня международные финансо-
вые организации остаются одними из ключевых иг-
роков в сфере финансирования инвестиционного 
развития Украины. Несмотря на критическую ситу-
ацию в экономике, они продолжают поддерживать 
инвестиционные и системные проекты в госсекторе 
Украины. 

В течение 2015 года сотрудничество Украины с 
ключевыми МФО (Международный валютный 
фонд, Международный банк реконструкции и разви-
тия, Европейский банк реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк и др.) развива-
лось умеренными темпами. Указанные организации 
делали взвешенные прогнозные оценки относи-
тельно ситуации в Украине.  

Так, прогнозы Всемирного банка по темпам па-
дения ВВП Украины в течение года менялись: с 
2,3% падения в январе, 7,5% – в апреле и до 12% – в 
октябре. Это подтверждено в официальном пресс-
релизе Банка от 5 октября 2015 года и основано на 
предположении о положительном решении кон-
фликта на востоке страны и дальнейших реформах. 
Согласно прогнозу, в 2016 году украинская эконо-
мика должна будет вырасти только на 1% вместо 
спрогнозированных ранее 2%, в 2017 году – на 2, а в 
2018 году – на 3%. При этом в Банке отметили пози-
тивные преобразования в Украине в ряде сфер: в 
энергетике, банковской сфере, управлении госпред-
приятиями и противодействия развитию коррупции 
[29]. 

Международный валютный фонд давал прог-
ноз падения ВВП Украины в 2015 году до 9% [30]. 

Европейский банк реконструкции и развития 
также давал оценку темпов падения ВВП Украины в 
ноябре 2015 года, ухудшив прогноз по снижению 
ВВП Украины до 11,5% [31] по сравнению с преды- 

дущими показателями в 9% (июнь 2015 года) [32] и 
7,5% (май 2015 года) [33].  

Как уже было отмечено, реальное падение ВВП 
в 2015 году составило 9,9%. 

Что касается объемов финансирования, то, не-
смотря на крайне сложную финансово-экономиче-
скую и военно-политическую ситуацию в Украине, 
в настоящее время за счет МБРР финансируются  
11 проектов на общую сумму 2640 млн долл. США, 
которые реализуются на 99 площадках [34]. 

Общий объем инвестиций в Украину со сто-
роны ЕБРР в 2013 году составил более 800 млн долл. 
США, в 2014 году – более чем 2,1 млрд долл. США, 
в 2015 году – еще более 600 млн евро, то есть, про-
исходит рост объема инвестиций. По состоянию на 
1 марта 2016 года Банк инвестировал 12,019 млрд 
евро в 363 проекта в Украине; текущий портфель ин-
вестиций составляет 5,433 млрд евро. На сегодняш-
ний день Банк отмечает, что не имеет четких планов 
по годовому объему инвестиций, а объем финанси-
рования будет зависеть от двух ключевых факто-
ров – прогресса в направлении реформ в Украине и 
качества предлагаемых инвестиционных проектов 
[35]. 

Общая сумма инвестиций в украинскую эконо-
мику со стороны Европейского инвестиционного 
банка составляет 3946,89 млн евро. В общем, дан-
ные по инвестициям со стороны ЕИБ в регионы Во-
сточной Европы, Южного Кавказа и России свиде-
тельствуют о том, что Украина имеет довольно су-
щественный приоритет: 60,26% всего объема инве-
стиций в данные регионы приходится на Украину 
[36]. Несмотря на военно-политическую нестабиль-
ность в 2015 году в Украину со стороны ЕИБ посту-
пило 857,67 млн евро. 

Направления вкладывания средств разнятся в 
зависимости от финансовой организации. Так, Меж-
дународный банк реконструкции и развития основ-
ные свои приоритеты видит в финансировании энер-
гетического (58%) и нефтегазового сектора (19%) 
[37], Европейский банк реконструкции и развития 
вкладывает средства преимущественно в агробизнес 
(40%), природные ресурсы (23%) и банковский сек-
тор (13%) [38], Европейский инвестиционный банк 
уделяет внимание кредитным линиям (38%), транс-
порту (29%) и энергетике (23%) [39].  

Общая оценка выполнения проектов, которые 
осуществляются в Украине при посредничестве 
международных финансовых организаций, позво-
ляет сделать вывод, что при всем положительном их 
влиянии на развитие экономики имеют место недо-
статки, которые заключаются в том, что не все про-
екты выполняются в указанные сроки, процесс рати-
фикации некоторых проектов затягивается, имеются 
примеры пересмотра общей суммы проекта в ре-
зультате тех или иных обстоятельств, имеют место 
достаточно высокие риски выполнения проектов в 
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связи с обострением военно-политической ситуации 
и экономического кризиса. На эффективности про-
ектов сказывается также несовершенное планирова-
ние и неготовность ответственных исполнителей. 

В целом, инвестиции со стороны МФО, кроме 
стимулирующей функции, имеют еще и обратную 
сторону – долговые обязательства, о чем уже гово-
рилось выше. 

Исследования развития экономики Украины, 
проведенные Национальным институтом стратеги-
ческих исследований, и выявленные негативные 
тенденции, которые усугубились в 2014-2015 годах, 
позволили сформулировать угрозы экономической 
безопасности страны, сводящиеся к следующему: 

1. Разрушение производственного потенциала, 
нарушение кооперации предприятий, связанных 
единым производственным циклом, разрыв межот-
раслевых и межрегиональных связей, появление но-
вых социальных рисков, углубление макроэкономи-
ческой нестабильности. 

2. Сокращение объемов транзитных, пасса-
жиро- и грузопотоков, которое не позволяет удовле-
творить потребности экономики и населения в пере-
возках, усложняя взаимосвязи между регионами 
Украины, ухудшая условия для организации произ-
водства продукции, создавая препятствия для внеш-
ней и внутренней торговли. 

3. Сужение экспортного потенциала Украины в 
связи с введением ограничений на рынках стран Та-
моженного союза, разрушение производственной 
базы отраслей, ориентированных на экспорт. 

4. Невозможность проведения сельскохозяй-
ственных работ в районах, связанных с боевыми 
действиями, ведущее к сокращению объемов произ-
водства продукции сельского хозяйства и ухудше-
нию состояния продовольственной безопасности 
страны. 

5. Частичное разрушение целостного топливно-
энергетического комплекса, уменьшение его ре-
сурсно-сырьевой базы, ведущее к нарушению 
устойчивости работы энергетического комплекса. 

6. Недостаточная диверсификация источников 
поставки энергоносителей, топлива, усиливающая 
зависимость от Российской Федерации, являющу-
юся инструментом политического давления на 
Украину. 

7. Усиление дисбалансов в бюджетной сфере в 
связи со снижением доходов госбюджета из-за со-
кращения ВВП и временной потери контроля над 
частью территории страны и одновременным ро-
стом расходов, вызванных необходимостью обеспе-
чения обороноспособности страны и резким обесце-
нением гривны. 

8. Неутешительные ожидания субъектов рынка 
банковских услуг в связи с сохранением высокого 
уровня военных рисков, сужение ресурсной базы 
банков, усиление рисков ликвидности и неплатеже- 

способности финансовых организаций, возникнове-
ние проблем с капитализацией банков и финансо-
вых организаций. 

9. Дестабилизация гривны, ее критическая де-
вальвация в связи с невозможностью поддерживать 
макроэкономическую стабильность в стране, огра-
ниченными возможностями Национального банка 
Украины сохранять устойчивость на валютном 
рынке с помощью экономических методов, сокра-
щением валютных поступлений и паническими 
настроениями населения. 

10. Неуправляемый рост цен в связи с девальва-
цией гривны и сокращением производства на мно-
гих предприятиях в зоне боевых действий, повыше-
ние административного регулирования цен на фоне 
инфляционных ожиданий. 

11. Существенное повышение размеров госу-
дарственного и гарантированного государством 
долга, связанное с необходимостью их обслужива-
ния, влечет риск возникновения дефолта [40, с. 67-
73]. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, 
что на современное социально-экономическое со-
стояние Украины оказывают влияние внутренние и 
внешние факторы, которые вызваны как произошед-
шими в экономике страны деформациями, так и кри-
зисными явлениями, объясняемыми отсутствием 
действенных реформ и непоследовательной госу-
дарственной экономической политикой. Для ис-
правления сложившегося положения необходима 
комплексная система мер, направленная на: 

1) стимулирование предпринимательской дея-
тельности, улучшение условий ведения бизнеса,  
создание условий для сокращения теневого сектора; 

2) повышение инвестиционной привлекатель-
ности и улучшение инвестиционного климата с це-
лью притока иностранных инвестиций для модерни-
зации и обновления производства, снижения его ре-
сурсоемкости и энергоемкости, повышения эффек-
тивности, внедрения инноваций; 

3) стимулирование инновационных процессов, 
способствующих экономическому развитию и по-
вышению конкурентоспособности страны;  

4) содействие пропорциональному социально-
экономическому развитию регионов Украины; 

5) соблюдение гарантированных государством 
социальных стандартов для граждан независимо от 
места их проживания; 

6) разработку перспективной модели междуна-
родной специализации и кооперации, которая поз-
волит снизить зависимость национальной эконо-
мики от колебаний внешнеэкономической конъюнк-
туры и экономической политики торговых партне-
ров; 

7) эффективную реализацию земельной ре-
формы для повышения конкурентоспособности аг- 
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рарного сектора и обеспечения продовольственной 
безопасности страны; 

8) разработку механизмов прозрачного исполь-
зования бюджетных средств, искоренение корруп-
ции. 
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номічного розвитку України 
Статтю присвячено дослідженням основних 

показників розвитку економіки України, починаючи  
 
 
 
 

з моменту здобуття незалежності і по теперішній 
час, що дозволяє уявити комплексну картину реаль-
ної ситуації, що склалася на початок 2016 року.  
Комплексне дослідження проблеми зачіпає оцінку 
поточного стану основних показників економічного 
розвитку і зовнішніх і внутрішніх факторів, які 
вплинули на нього. Показана динаміка процесу, що 
дозволяє виявити тенденції, які склалися, і на основі 
цього зробити припущення щодо напрямків май- 
бутнього його розвитку. 

Ключові слова: соціально-економічний розви-
ток, ВВП, споживчі ціни, рівень зайнятості, зовніш-
ній борг, золотовалютні резерви, зовнішня торгівля, 
інноваційний розвиток, міжнародні фінансові орга-
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Иванов С. Н. Состояние и проблемы соци-
ально-экономического развития Украины 

Статья посвящена исследованиям основных по-
казателей развития экономики Украины, начиная с 
момента обретения независимости и по настоящее 
время, что позволяет представить комплексную кар-
тину реальной ситуации, сложившейся на начало 
2016 года. Комплексное исследование проблемы за-
трагивает оценку текущего состояния основных по-
казателей экономического развития и повлиявших 
на него внешних и внутренних факторов. Показана 
динамика процесса, позволяющая выявить сложив-
шиеся тенденции, и на основе этого сделать предпо-
ложения о направлениях предстоящего его разви-
тия. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ І ТРАЄКТОРІЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Формування інститу-

ціональної системи в країнах з перехідною економі-
кою відбувається двома паралельними шляхами. З 
одного боку, органи влади проводять реформи в ос-
нові яких лежать розробка та впровадження форма-
льних правил. З іншого – традиції і звичаї (рутини) 
служать інституціональною основою консервації 
традиційних відносин, що базуються на звичній си-
стемі цінностей і мотивації діяльності індивідів. У 
період різкої ломки існуючих формальних правил і 
норм, а також створення нових норм, утворюються 
«ножиці невідповідності» між існуючими традиці-
ями і новими формальними інститутами. У зв'язку з 
цим виникає проблема подолання існуючого проти-
річчя, що може бути вирішено тільки через ство-
рення ефективної інституціональної системи транс-
формаційного суспільства. 

Інститути – це не просто правила (норми) пове-
дінки індивідів, що регламентують їх взаємодію. 
Вони визначають мотивацію поведінки людей у всіх 
сферах функціонування суспільства, яка є похідною 
від системи цінностей, що склалася. 

Інституціональне будівництво – складний і три-
валий процес. Його мета визначається стратегіч-
ними цілями розвитку конкретного суспільства. 

Інституціональна система має базуватися на пе-
вних принципах, що забезпечують формування ци-
вілізованих соціальних відносин в суспільстві, да-
вати імпульс економічного зростання і підвищення 
добробуту населення. 

Сучасна теорія не відповідає на запитання, як 
слаборозвиненим економікам перетворитися на 
такі, що процвітають, але знання фундаментальних 
характеристик інститутів, розроблених класиками 
інституційно-еволюційної теорії, дає можливість 
зробити і певні узагальнення: 

• основна умова стійкого економічного роз- 
витку – гнучка інституційна матриця, що пристосо-
вується до технологічних і демографічних змін, що 
розгортаються, а також до зломів у системі. Істот-
ною характеристикою є створення стабільного кон-
ституційного устрою, доповнюваного неформаль-
ними нормами; 

• формування сучасної ринкової економіки 
об'єктивно передбачає створення нових інституцій-
них утворень (асоціацій, концернів, консорціумів, 

корпорацій), які заповнюють «вакуум» між держав-
ними установами і ринком. 

Для того, щоб визначити, що є інституційними 
змінами, зручно скористатися «формулою» опису 
будь-якого правила: 

• опис ситуації, що характеризує умови до- 
повнення до норми і визначає, як слід діяти індивіду 
відповідно до даного правила; 

• аналіз адресата норми, що дозволяє визна-
чити, які типи індивідів повинні дотримуватися пра-
вила; 

• визначення встановленої дії, або змісту нор-
ми, що свідчить, які саме дії не повинні здійснювати 
адресати правила у відповідних ситуаціях; 

• опис санкції за невиконання розпоряджен-
ня, що дозволяє адресату норми визначити, які ви-
трати він понесе, не виконавши дію, що встанов-
лена; 

• характеристика гаранта норми, тобто суб'єк-
та, що застосовує санкції до порушника правила; 
така характеристика дозволяє адресату норми точ-
ніше визначити очікувані витрати від порушення 
правила і прийняти більш обґрунтоване рішення. 

Інтерес до інституціоналізму в України пояс-
нюється двома причинами. 

По-перше, впливом марксизму, що завжди роз-
глядав інституціоналізм як свого союзника. 

По-друге, бажанням перебороти обмеженість 
економіксу, що був заснований на діяльності раціо-
нального індивіда. Цей підхід у України так і не 
склався. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз повинен 
носити суто конкретний характер, а ефективність ін-
ституту буде визначатися тим, наскільки агенти бу-
дуть зацікавлені слідувати йому, виконувати це пра-
вило, які витрати при цьому виникнуть – трансак-
ційні чи виробничі. Інститути, крім того, що можуть 
породжувати додаткові трансакційні витрати [1-5],  
а можуть і приводити до їх економії, діють і в на- 
прямку зміни виробничих витрат. До речі, з цієї при-
чини при зміні обсягу грошової маси в економіці, ін-
фляція змінюється на різну величину, оскільки ін-
ституційні структури і виробництво в цих країнах 
відрізняється. У зв'язку з цим єдиний підхід до еко-
номічної політики, включаючи протидію інфляції, 
навряд чи буде можливий.  
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Різні аспекти виникнення та розвитку інститу-
ційних обмежень і норм господарської діяльності 
розглядалися такими вченими як Ф. Ліст, К. Менгер, 
К. Маркс, Д. Кондратьєв, Й. Шумпетер, Ф. Хайєк, 
Дж. Р. Коммонс. Роль інституційних чинників у  
господарському розвитку суспільства аналізували 
Т. Веблен, У. Мітчелл, Г. Мінз. Сучасні інституційні 
дослідження – у роботах Дж. Гелбрейта, Г. Саймона, 
Р. Коуза, М. Фогеля, Д. Норта, Г. Беккера, Дж. Бью-
кенена, О. Уильямсона, Р. Нельсона [6, 7].  

Аналіз проблем інституційного становлення 
суб'єктів перехідної економіки знайшов віддзерка-
лення в роботах українських економістів В. Гейця, 
А. Гриценко, В. Дементьєва, Б. Кваснюка, А. Коло-
мієць, В. Мандибури, В. Малого, О. Прутської, 
Р. Пустовійта, В. Соболєва, В. Тарасевича, А. Ча- 
усовського, О. Яременко [8]. Інтерес до інституціо-
налізму в Україні пояснюється двома причинами. 
По-перше, впливом марксизму, що завжди розгля-
дав інституціоналізм як свого союзника. По-друге, 
бажанням перебороти обмеженість економіксу, що 
був заснований на діяльності раціонального інди-
віда. 

У російській економічній науці окремі аспекти 
цих питань розглядають Г. Клейнер, А. Нестеренко, 
Р. Нурєєв, А. Олійник, В. Полтерович, В. Радаєв,  
В. Тамбовцев, Л. Тимофєєв, А. Шастітко та ін. [6, 9].  

Спроба уявити інституціоналізм як методоло- 
гічну основу соціальних наук розпочата професором  
В. Гребєніковим. На наш погляд, методологічні 
принципи інституціоналізму, що були досліджені, 
можуть служити об'єднуючим початком всіх напря-
мків неоінституціоналізму й заслуговують широкої 
популяризації в науковій і навчальній літературі. У 
трактуванні В. Гребєнікова «інституціоналізм ви-
ступає як система поглядів на методологію будь-
якої соціальної науки» [10]. Тою мірою, якою еконо-
мічна наука займається соціологією (хоча в цілому 
область економічної науки значно ширша), вона є 
галуззю соціальної системи й інституціоналізм стає 
її методологічною основою. 

Мета статті – аналіз залежності інституціона-
льних змін від траєкторії попереднього розвитку 
економічної системи суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інституціональні зміни потрібно розглядати як че-
рез призму кількісного обхвату економічних аген-
тів, так і якісних чинників впливу (досконалості пра-
вил, часового інтервалу їх впровадження тощо). 
Адже в одних випадках зміни інститутів, наприклад, 
законів про оподаткування, що знижують податко-
вий тягар держави, відбувається практично миттє-
вим збільшенням числа платників податків; для ін-
ших, таких, як ділові традиції добросовісного вико-
нання контрактів, залучення нових прихильників із 
числа бізнесменів може відбуватися протягом три-
валого часу тощо. 

Різні інституціональні зміни проходять різні 
траєкторії свого розвитку. Для опису цих траєкторій 
в кількісному аспекті, що відображає динаміку роз-
повсюдження інституційної зміни в економіці,  
В. Тамбовцев пропонує використовувати термін 
«режим функціонування інституту» [11]. 

Виділяють наступні основні режимі функціону-
вання інститутів: 

• бездіяльність: при функціонуванні норми у 
цьому режимі індивіди знають про правило, їм ві-
домо, як потрібно поступати в деякій ситуації, проте 
вони діють інакше; у даному режимі можуть існу-
вати переважно формальні інститути; 

• спорадична дія: даний режим відповідає та-
кій практиці, коли при виникненні деякої ситуації 
дане правило може застосовуватися, а може і не за-
стосовуватися; у останньому випадку індивіди пово-
дяться, виходячи з іншого або інших правил; 

• систематична дія: правило, що існує в ре-
жимі систематичної дії, виявляється вживаним зав-
жди (або майже завжди), коли в діяльності індивідів 
виникають ситуації, що співпадають з умовами ви-
користання відповідної норми. 

Під якісними змінами в інституціональній тра-
єкторії розуміється послідовність змін, які зазнає де-
який даний (базовий) інститут. 

Прикладом такої траєкторії може служити пос-
лідовна зміна деякого закону який існує протягом 
декількох років або й десятиліть, шляхом введен- 
ня в нього поправок. Кожна така поправка може  
відображати накопичуваний досвід застосування за-
кону, уточнюючи ті або інші з його положень, доби-
ваючись повнішого досягнення мети, яку пересліду-
вав законодавець, приймаючи відповідні правові  
норми. 

Для траєкторій змін інститутів розрізняють два 
істотно різних їх типи: 

1) траєкторії, що формуються поступовими змі-
нами; 

2) траєкторії, як певні «розриви», що містять, 
стрибки або «інституціональні шоки», коли один ін-
ститут перестає діяти, а його функції в економіці по-
чинає виконувати інший інститут (або ціла їх група). 

Відповідно до класифікації інституціональних 
змін траєкторії другого типу можна охарактеризу-
вати як такі, що включають дискретні зміни. Інсти-
туціональні зміни траєкторії, що виникають в про-
цесі еволюції, мають не довільний характер, а підко-
ряються певній закономірності, яка одержала назву 
залежність від траєкторії попереднього розвитку. 

Частота інституційних змін і політичних рі-
шень, що провокують подібні зміни, в сучасній еко-
номіці в найбільш розвинених країнах, значно випе-
реджає можливості агентів здійснювати дії і викону-
вати поставлені завдання, доводити рішення до ре-
зультату. Тому вводячи якийсь інститут, проекту-
ючи його або запозичуючи, необхідно враховувати 
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реакції агентів та інших інститутів, які покли- 
кані взаємодіяти з інститутом, що знову вводиться. 
Складність дослідження даного процесу полягає в 
тому, що навіть при введенні одного інституту, його 
взаємодії з безліччю інших інститутів важко перед-
бачити. 

Під інституціональним плануванням розуміємо 
сукупність дій по формуванню інститутів, запрова-
дження їх в простір господарської системи, зміни, 
корекції, запозичення інститутів (планування зміни 
законодавства, нових правових норм, організацій-
них форм і їх зміни). Інституційне проектування в 
загальному сенсі трактується як метод створення ін-
ститутів, часто в термінологічному ключі ці поняття 
практично збігаються. У цьому полягає докорінна 
відмінність даних уявлень і двох підходів. У пер-
шому випадку саме виникає дисфункція, що є при-
чиною ефекту блокування, у другому – навпаки, 
ефект блокування начебто породжує дисфункцію. 
По частині планування інститутів, керованого замі-
щення одних інститутів іншими і вибору переваж-
ного режиму інституційної динаміки («залежності 
від минулого», «незалежності від минулого» або ча-
сткової залежності з минулим) в економічній науці 
і, конкретніше, в інституційній теорії зроблено мало 
[13]. 

Більшість макроекономічних моделей виходять 
із мінімального впливу інститутів на економічну ди-
наміку та прийняття рішень. Адаптація агентів до 
нових правил або зміна змісту старих норм, які з цієї 
причини проходять оновлення або корекцію, зок-
рема, час такої адаптації, що визначає якісний рівень 
проходження або обструкції даної норми або сукуп-
ності норм, як правило, не враховуються сучасною 
макроекономічною наукою. 

Іншими словами, інституційне планування – це 
алгоритм, обґрунтована послідовність управління 
інститутами, їх введення, створення режиму адапта-
ції до нових правил, заміщення, запозичення і т.д. 
Воно є і повинно бути невід'ємною частиною і го- 
ловним стрижнем державного планування, але може 
здійснюватися на рівні уряду країни, законодавчих 
органів, на рівні регіональної влади і навіть на рівні 
фірми і окремого домогосподарства, які вибудову-
ють правила свого функціонування і прийняття по-
всякденних економічних рішень. Зрозуміло, на кож-
ному цьому рівні інституційне планування має свою 
специфіку і значущість. Прийняті парламентом за-
кони мають більш високий пріоритет і силу порів-
няно з законодавством в конкретному регіоні. Однак 
за силою примусу або виконання закону, регіональ-
ний правовий акт може мати явну перевагу, тобто 
федеральний закон може не виконуватися, а регіо-
нальний – навпаки. 

Може бути присутнім і інший сценарій, зворо-
тний. Підсумовуючи, варто говорити про те, що ін-
ститути мають різну силу, призначення, по-різному 

регулюють одні й ті ж процеси в економіці, так що 
сумарний ефект із впливу буває важко оцінити. До 
того ж, коли говорять про різні режими розвитку ін-
ститутів, то вживають терміни залежності, незалеж-
ності від минулого і часткової зв'язку з минулим. 
Мається на увазі, що нові інститути виявляють три 
зазначених режими зв'язку зі старими інститутами. 
Насправді, встановити наявність того чи іншого ре-
жиму можливо тільки по окремо розглянутому ін-
ституту, але якщо враховувати взаємодію всіх інсти-
тутів один з одним, а в суспільстві існує єдиний ін-
ституційний простір тієї або іншої міри організації, 
то говорити про незалежність від минулого досить 
неправдоподібно навіть в умовах революційних 
змін. А режим залежності від минулого і часткової 
залежності – тривіальний вираз того, що спостеріга-
ється у житті. 

Поява нової технології і техніки є, з одного 
боку, така собі революційна зміна, оскільки якщо 
масштаб такої зміни значний, то спостерігається 
зміна способу виробництва, суттєве підвищення 
продуктивності і розширення технологічних можли-
востей. З іншого боку, нова техніка і технології по-
роджують нові правила, алгоритми дій, в тому числі 
пов'язаних із обслуговуванням цієї техніки, але в 
цих правилах все одно втілені ті чи інші алгоритми 
обслуговування старих технічних аналогів, тому що, 
яким би не був технічний ривок у розвитку вперед, 
покоління техніки змінюють один одного більш-
менш послідовно, за логікою, яка витікає з інженер-
них наук, фізики, хімії та інших точних наукових  
дисциплін. Тому залежність від минулого є завжди: 
так відбувається нарощення знання, і виникає нове 
знання, як правило, на основі попередніх накопиче-
них знань. Навіть парадигмальний прорив здійсню-
ється на основі критики, а значить, і докладного ви-
вчення і осмислення колишньої парадигми знань 
[14, 15].  

Вибір траєкторії інституціонального розвитку 
цікавий тим, що, як правило, не відбувається відпо-
відно до строгого критерію або деякого співвідно-
шення витрат. Тобто випадковість виконує тут го- 
ловну роль – жодна наділена владою особа не воло-
діє тими методами інституціонального планування і 
не враховує тих критеріїв, про які тут ведеться мова. 
У зв'язку з цим, важко навіть говорити про те, що, 
якщо реалізується той або інший сценарій, то спів-
відношення витрат буде таким, а не яким-небудь ін-
шим. Хоча вірогідність того, що витрати будуть 
строго визначеними, безумовно, висока. Звичайно, у 
даному випадку виходить, що агенти, що прийма-
ють рішення, що вибудовують траєкторію інститу-
ціонального розвитку, мотивовані співвідношенням 
витрат. У деяких випадках цей мотив буде далеко не 
домінуючим. 

З точки зору інституціонального аналізу доці-
льно у кожному конкретному випадку оцінювати 
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траєкторію розвитку, стан інститутів, застосовуючи 
бажано однакові критерії оцінки для різних країн, 
фірм, організацій, інституціональних систем. 

При плануванні інститутів важливо не лише за-
безпечити режим, скажімо, незалежності від мину-
лого або часткової залежності, а врахувати час вве-
дення інституту, вихід цього інституту на найвищу 
ефективність і необхідність майбутньої корекції або 
заміщення інституту після закінчення певного часу. 
Такі рішення і плани стануть можливі, тільки якщо 
вдасться оцінити переваги агентів і зміну їх мотива-
ції у зв'язку з введенням конкретного інституту або 
інституціональним заміщенням. Поки ж ситуація в 
цій сфері діяльності і економічного планування роз- 

вивається більше схоластично, чим обдумано і по- 
слідовно. 

Визначення хреодної траєкторії розвитку еко-
номіки – складне завдання, оскільки іноді навіть 
важко відповісти, який режим розвитку path 
dependence (залежності від минулого), path 
independence (незалежності від минулого) або path 
determinancy (часткової залежності) буде хреодним, 
а який – ні. Мабуть, потрібно розглядати це питання, 
виходячи з принципів інституціонального плану-
вання, про які тут велася мова, плюс перспективної 
оцінки витрат і якісних параметрів, яку в змозі дати 
експерти. Дамо оцінку цим трьом базовим сцена-
ріям за наступними критеріями (див. таблицю). 

 
Таблиця 

Характеристика режимів інституціонального розвитку 
Критерії Path dependence Path independence Path determinancy 

1. Ціль траєкторії Корекція інститутів 
тільки на основі старих 
правил 

Повна відмова від ста-
рих інститутів, розвиток 
на основи нових інсти-
тутів 

Введення нових інсти-
тутів при зберіганні 
старих інституціональ-
них форм 

2. Зона прикладання зу-
силля 

Розвиток старих інсти-
тутів на основи корекції 

Формування нових ін-
ститутів 

Взаємозв’язок старих 
та нових інститутів 

3. Функціональне напо-
внення 

Визначено старими  
функціями інститутів 

Визначено новими  
функціями інститутів 

Взаємозв’язок старих 
та нових інститутів 

4. Період терміну до 
змін 

Залежить від масштабу 
дисфункцій старих ін-
ститутів 

Визначено мірою від- 
торгнення нових адап-
тивних норм і адекват-
ністю реакцій агентів 

Залежить від загальної 
взаємодії ефекту ста-
рих та нових правил 

5. Затрати функціону-
вання 

Відносно низькі Зависокі Відносно високі 

6. Ступінь прийняття 
нової норми 

Низький, оскільки нові 
норми непомітні / висо-
кий, оскільки доміну-
ють старі правила 

Зависокий, при відсут-
ності потреби в нових 
нормах / відносно неви-
сокий, при наявності по-
треби  

Задовільний варіант – 
середній ступінь від- 
торгнення  

7. Міра стійкості сис-
теми до трансформацій 

Стійка Не стійка Терміново стійка 

 
Як бачимо з представленої характеристики, 

найбільш витратний, слабо передбачуваний з пози-
ції якості змін, являється режим інституціонального 
розвитку, незалежного від минулого, – path 
independence. 

Саме такий режим можна вважати таким, що  
підпадає під хреодний ефект, хоча при дисбалансо-
ваній системі може бути знайдений вектор, що ви-
водить її на абсолютно нові рубежі [16, 17]. 

У будь-якому випадку, наявність подібних  
ефектів, як «lock in»-ефект, «QWERTY»-ефект якщо 
це дійсно деякі особливі ефекти, в чому є обґрунто-
вані сумніви, пов'язана з дисфункцією інститутів і з 
неможливістю передбачати ефективність майбутніх 
технічних рішень і майбутнє технологій і особливо-
стей технологічного розвитку. Чому можна відки-
нути ефективнішу технологічну альтернативу? 

Тому що ефективність технології не може бути ви-
явлена до того, як вона буде застосована, а застосо-
вувати відразу обидві технології далеко не завжди 
можливо. Це та ж проблема, як і з оцінкою інститу-
ціональних змін, говорити про ефективність яких 
стане можливо тільки, коли вони пройдені, здійс-
нені. Інакше може йтися тільки про очікувану ефек-
тивність і передбачувану оцінку хреодностi варіанту 
розвитку [18]. 

Як бачимо, час стає дуже значимим обмежен-
ням при оцінці ефективності і раціональності техні-
чних рішень, при введенні нових інститутів, при ви-
значенні реакцій агентів і формуванні моделей їх 
адаптації. Час визначає і якість трансакцій, а також 
їх ефективність, як і ефективність управлінських і 
інших рішень, що приймаються, у тому числі рі-
шень, спрямованих на вибір того або іншого техніч- 
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ного пристрою. Усі ці питання складають, з одного 
боку, труднощі інституціонального планування, з 
іншою – визначають перелік завдань, які повинні ви-
рішуватися у рамках методів інституціонального 
планування. 

Причини змін, на думку інституціоналістів, ле-
жать у площині схильності людини до «нерозсудли-
вої», непрагматичної творчої діяльності і експери-
ментування («дозвільна цікавість»), що, на думку  
Т. Веблена, є головним джерелом соціальних, нау-
кових і технічних змін, «дозвільна цікавість» ство-
рює нові стереотипи мислення і поведінки і відпо-
відно – нові інститути [12]. 

Інституціональні зміни залежать від траєкторії 
попереднього розвитку. Суть цієї залежності поля-
гає у тому, що у кожен даний момент часу в еконо-
міці можуть відбутися не будь-які (довільні) інсти-
туціональні зміни, а лише ті, які виявляються здійс-
ненними в тих умовах, що склалися, раніше, які, у 
свою чергу, виникли як наслідок попередніх анало-
гічних ситуацій. 

Поняття залежності від траєкторії поперед-
нього розвитку (ЗТПР) було спочатку введено для 
характеристики особливостей змін у виробничих  
технологіях. Воно означало ситуації, у яких продов-
ження використання не найефективніших техноло-
гій обумовлювалося впливом випадкового вибору 
на початковому етапі їх використання і унаслідок 
ефекту зростаючої віддачі, що у цілому породжу-
вало феномен блокування альтернативних шляхів 
технологічного розвитку. Практика подальшого ви-
користання даного поняття показала, що за його до-
помогою почали аналізувати різні феномени не 
тільки технологічної, але й інституційної природи, 
виходячи при цьому з різних теоретичних позицій. 

По-перше, це трактування ЗТПР інституціона-
льних змін, відповідає ідеям П. Давида [18]. Згідно 
останнім, ситуація у технологічному розвитку ха- 
рактеризується ЗТПР, якщо: 

вибір спостережуваної, насправді масової, тех-
нології був не передбачений; 

цей вибір практично неможливо змінити через 
величини витрат, які потрібно здійснити скоордино-
вано і одночасно (або протягом короткого часу); 

масово поширена технологія з великою віро- 
гідністю неефективна. 

Виникнення таких ситуацій, у свою чергу, є ре-
зультатом функціонування двох механізмів: а) зрос-
таючої віддачі від масштабу; б) впливу малих ви- 
падкових подій. 

Зростаюча віддача є наслідком взаємозв'язаної 
технології і навиків праці, що удосконалюються з 
нею, як частина людського капіталу, що виникає у 
результаті процесу навчання у ході застосування  
технології, а також мережених зовнішніх ефектів і 
інвестицій. 

Механізм малих випадкових подій, тобто таких 
подій, які не могли наперед передбачатися обмеже-
ним знанням, що володіє, сторонній спостерігач, 
«відповідальний» за те, яка саме з доступних техно-
логій буде фактично вибраною, що перемогла в кон-
курентній боротьбі з функціонально схожими з нею 
технологіями. Але такий вибір звичайно не пов'яза-
ний з більшою ефективністю. 

Таким чином, у даному розумінні ЗТПР при-
чини того, що в даний момент часу у технологічній 
структурі економіки деякі з відомих технічних ново-
введень, – у принципі ефективніші, ніж ті, що реа-
льно використовуються, проте не застосовуються на 
практиці, мають двоякий характер. 

Перш за все це обмежена раціональність еконо-
мічних агентів, які вибрали і почали у масовому по-
рядку освоювати не кращу технологію, а окрім того, 
чисто економічні чинники, що обумовлюють недо-
цільність технологій через загрози виникнення  
значних витрат. 

По-друге, поняття ЗТПР в наявній літературі з 
інституціональних змін активно використовується в 
рамках шумпетерівської і неошумпетерівської тра-
диції аналізу технологічних змін. 

Відповідно до неї технологічні зміни включа-
ють творче руйнування і рекомбінацію існуючих 
знань у нових формах. Тим самим, технологічні 
інновації здійснюються у рамках певних кластерів, 
що є обмеженим кругом варіантів технологій, які 
можуть бути сформовані з первинного знання за до-
помогою названих когнітивних механізмів рекомбі-
нації. Розвиток цих положень привів до появи по-
няття технологічної траєкторії, як еволюційної по- 
слідовності технологій, що оновлюються, але не ви-
ходять за межі загального кластера, визначеним ба-
зовим набором знань (відкриттів або винаходів) 
Зміна технологічної траєкторії можлива лише з по- 
явою нового «ядра» кластера, тобто принципово від-
мінних винаходів або відкриттів нових законів при-
роди. 

У цьому розумінні ЗТПР обумовлена чисто ко-
гнітивними причинами: базова інновація розвива-
ється і удосконалюється шляхом малих поліпшень 
доти, поки не виникне нова базова інновація. Еконо-
мічні чинники, здатні впливати на ухвалення або  
відмови від інновацій, мають у рамках даної кон- 
цепції «фоновий» характер: це загальні вимоги за-
безпечення максимальної (або прийнятної) еконо- 
мічної ефективності для будь-якого інвестиційного 
проекту. 

Обидві охарактеризовані трактування ЗТПР у 
сфері технологічних змін, будучи застосованими до 
сфери змін інституціональних, приводять до істотно 
різних оцінок можливості здійснення значних або 
різких змін інституційної системи економіки. 

Відповідно до першого з таких трактувань не-
має ніяких обмежень на зміст ідеї нового інституту 
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(або системи інститутів), окрім обмежень творчих 
здібностей індивідів, що формують інституціона-
льне середовище у своїх інтересах. Ідея інституціо-
нальної зміни може при цьому також запозичува-
тися або цілеспрямовано створюватися, тобто про- 
ектуватися. 

Проте у масову практику увійде лише та інсти-
туційна зміна, вигоди від якої будуть вище витрат на 
перехід до нового правила. Очевидно, такий перехід 
може бути забезпечено також і шляхом штучного 
зниження ефективності використання старого пра-
вила, наприклад, за рахунок різкого зростання вели-
чини санкцій, що накладаються державою на індиві-
дів, що продовжують йому слідувати. При цьому 
втрачається вартість раніше створеного людського 
капіталу, специфічного по відношенню до старого 
правила, проте сумарна очікувана вигода від вико-
ристання нового правила з урахуванням дисконту-
вання, цілком компенсує такі втрати. 

У відповідності з другим трактуванням ЗТПР в 
рамках інституційного середовища, що склалося, не 
можуть виникнути ідеї інституціональних іннова-
цій, що не с рекомбінацією компонентів правил, що 
утворюють це середовище. Цілеспрямоване проек-
тування нового правила виявляється при такому пі-
дході принципово обмеженим рамками різноманіт-
ності, що формується повним набором усіх можли-
вих поєднань згаданих компонентів. Запозичена 
ідея, що не укладається у ці рамки, відкидається не 
як наслідок неефективності, а унаслідок невідповід-
ності уже існуючим правилам. 

Дана концепція заперечує можливості конвер-
генції економічних систем, що спочатку базувалися 
на не співпадаючих інституціональних структурах. 

Наявний досвід як технологічних, так і інститу-
ціональних змін переконливо свідчить, що ідеї но-
вовведень, які проходять через фільтр відбору за 
критерієм ефективності, будуть визначати, які з них 
(з урахуванням ефекту зростаючої віддачі і випадко-
вості первинного вибору) набудуть масового поши-
рення. 

Відбір варіантів інституціональних змін за кри-
терієм ефективності, що оцінюється обмежено раці-
ональними економічними агентами, може розгляда-
тися як різновид ринкового відбору. 

Трансформація економіки в період великих ін-
ституціональних змін нерозривно зв'язана з масовим 
створенням нових інститутів. Для їх створення не-
обхідне інституціональне проектування. 

Під інституційним проектуванням (ІП) розумі-
ється діяльність, направлена на розробку моделей 
економічних інститутів, свідомо і цілеспрямовано 
впроваджуваних у масову господарську поведінку. 
Основна проблема полягає у розробці таких правил 
і принципів діяльності, дотримання яких сприяло б 
ефективному вирішенню тих проблем для подо-
лання яких вони створювалися. 

Відповідно до підходу, запропонованого  
В. Тамбовцевим, виділяється п'ять принципів ІП:  

1) етапна повнота; 
2) компонентна повнота; 
3) достатня різноманітність стимулів; 
4) максимальна захищеність від опортуністич-

ної поведінки; 
5) співучасть. 
Перші два принципи є загальними для будь-

якої проектувальної діяльності, а останні три більш 
специфічні для інституціонального проектування 
[11]. 

Україна перебуває на тому етапі, коли ще не 
сформувалися ясні «правила гри»: неформальні від-
носини й інститути мають більше значення, чим  
формальні. У всіх ланках господарського механі-
зму – на ринку капіталу й праці, у відносинах між 
підприємствами – неписані правила й домовленості 
переважають над вимогами закону. Домінує прин-
цип: жити не за законом, а «за поняттям». 

В Україні поки ще погано використовуються 
положення інституціональної теорії. Так, напри-
клад, у країні вже склалася структура прав власно-
сті, що у стані забезпечити збільшення податкових 
надходжень, але цього не відбувається, тому що ді-
юча податкова система працює не на державу, а на 
різного роду закриті акціонерні товариства, що здій-
снюють ліцензування, сертифікацію, акредитацію та 
інші вхідні бар'єри. 

Інший приклад. Базовим елементом інституціо-
нальної системи є трансакції, контракти, правочини. 
Протягом усього перехідного періоду українська 
економіка демонструвала разюче низький ступінь 
контрактовиконання. Розрахунки за поставлену 
продукцію провадилися не в строк, зарплата затри-
мувалася, дивіденди не виплачувалися, кредитні 
угоди не виконувалися. «Позаконтрактна» пове- 
дінка стала, власне кажучи, нормою ділових відно-
син. 

Подібне положення справ неминуче для пере- 
хідного суспільства, у якому колишній інституціо-
нальний каркас уже зламаний, а новий ще не вибу-
дуваний. Це значить, що не створено ті інститути, 
які ніколи не існували при соціалістичній системі: 

• приватна власність; 
• численні правові інститути (кодекси, за-

кони); 
• інститути, що визначають відповідальність 

за власність інших осіб (норми бухгалтерського об-
ліку, банківське регулювання, регулювання ринку 
цінних паперів); 

• інститути, що структурують та роблять пе-
редбачуваною поведінку партнерів ринкових відно-
син (контрактне право) та інше. 

Вочевидь, це є слідством того, що в України по-
гано налагоджені дисциплінуючі механізми enforce-
ment, тобто примуса до виконання контракту (зобо- 
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в'язань). Ці механізми майже не вдається запозичити 
в готовому вигляді, тому доводиться створювати 
власними силами. 

Перехідні суспільства тому й прийнято нази-
вати перехідними, що вони нестійкі й можуть довго 
зберігатися такими, які вони є. Однак український 
досвід змушує припускати, що за певних умов пере-
хідна модель може мати риси стійкої рівноваги. 

Доречно задати питання: у який момент еконо-
міка перестає бути перехідною. 

Відповідь може бути або суто кількісною (ста-
тистичною), або теоретичною. 

З кількісної точки зору, ринкова трансформація 
завершується, коли обсяг ВВП перевищить доре- 
формений рівень. 

Сучасна інституціональна теорія виходить із 
іншого підходу. Перехід закінчується, коли загалом 
завершується формування нового інституціональ-
ного фундаменту. 

За визначенням Д. Норта, «перехідні суспільс-
тва – це суспільства, що перебувають у стані інсти-
туціональної нерівноваги: пошук нової рівноважної 
крапки в інституціональному просторі означає за- 
вершення «транзиту» [4]. 

В Україні сформувалася досить специфічна ін-
ституціональна модель. Її відмітна ознака – доміну-
вання неформальних відносин у всіх ланках госпо-
дарського механізму. Завершення перехідного про-
цесу неможливе без кардинальних змін у діяльності 
дисциплінуючих механізмів, що покликані забезпе-
чити виконання законодавчих актів. 

Висновки. Ефективним ІП буде у тому ви- 
падку, якщо воно забезпечить, за інших рівних умов, 
мінімальні відхилення від одержаних результатів. 
Проте замовник інституціонального проекту не зав-
жди зацікавлений у формуванні інститутів, що за-
безпечують таку економію. У цілому результатив-
ність ІП і ефективність інститутів, які виникають 
унаслідок його здійснення, – різні речі, що є наслід-
ком асиметричності розподільних ефектів, що поро-
джуються правилами, а також їх неповнотою. 

Значущість аналізу інституціональних змін як 
позитивного, так і особливо нормативного, у сучас-
ному світі надзвичайно велика: практично безпере-
рвно інституціональні зміни відбуваються у всіх пе-
рехідних економіках, в рамках ЄС, в країнах, що ро-
звиваються. Одні з них відчутно позитивно вплива-
ють на подальший розвиток економіки, інші, на-
впаки, сприяють стагнації, треті, незважаючи на за-
дум авторів, взагалі не впливають на економічну по-
ведінку. 

Масові інституціональні зміни відбуваються і 
на рівні окремих економічних організацій – фірм, 
корпорацій і т.п. Тут також є приклади вдалих і нев-
далих змін. Тому їх вивчення має бути об'єктом по-
стійних наукових досліджень і господарської прак-
тики. 
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Болотіна Є. В., Шубна О. В. Інституціональні 

зміни і траєкторія інституціонального розвитку 
У статті розглядається проблема інституціона-

льного планування і визначення траєкторій інститу-
ціонального розвитку. Автори виділяють режими ін-
ституціонального розвитку, які можуть визначити 
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траєкторію розвитку, надають характеристику цим 
режимам за параметрами, що вводяться, оцінюють 
специфіку зміни трансакційних витрат для кожного 
режиму і аналізують вплив відкритих у рамках нової 
інституціональної економіки ефектів і принципів на 
характер інституціональних змін. Розвивається ідея 
про дисфункціональність інститутів. Особливості 
сучасної економіки України диктують аргументи на 
користь розвитку співпраці з ЄС. Європейська інте-
грація та членство в ЄС – стратегічна ціль України. 
Визначено основні соціально-економічні проблеми 
інстітуціоналізації. Запропоновано напрямки роз-
в’язування цих проблем. 

Ключові слова: інститут, інституціональне пла-
нування, траєкторія, трансакційні витрати, інститу-
ціональні ефекти і принципи. 

 
Болотина Е. В., Шубная Е. В. Институцио-

нальные изменения и траектория институцио-
нального развития 

В статье рассматривается проблема институци-
онального планирования и определения траекторий 
институционального развития. Авторы выделяют 
режимы институционального развития, которые мо-
гут определить траекторию развития, дают характе-
ристику этим режимам по вводимым параметрам, 
оценивают специфику изменения трансакционных 
издержек для каждого режима и анализируют влия-
ние открытых в рамках новой институциональной 
экономики эффектов и принципов на характер ин- 
ституциональных изменений. Развивается идея о 
дисфункциональности институтов. Особенности со- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

временного состояния экономики Украины диктуют 
аргументы в пользу развития сотрудничества с ЕС. 
Европейская интеграция и членство в Европейском 
Союзе является стратегической целью Украины.  
Определены основные социально-экономические 
проблемы институционализации. Предложены пути 
разрешения этих проблем. 

Ключевые слова: институт, институциональное 
планирование, траектория, трансакционные из-
держки, институциональные эффекты и принципы. 

 
Bolotina E., Shubnaya E. Institutional modifi-

cations a. traectory institutional development 
In the paper the problem of institutional planning 

and institutional development trajectories is discussed. 
The author distinguishes modes of institutional develop-
ment, which can determine the development trajectory, 
gives a description of these modes on input parameters, 
assess the specific changes in transaction costs for each 
mode, and analyzes the impact of open within a new in-
stitutional economics and principles of the effects on the 
nature of institutional change. In the paper the idea of a 
dysfunction of institutions is developed. The peculiari-
ties of the modern economy of the Ukraine dictate the 
positive arguments of the collaboration with EU. Euro-
pean integration a. EU member´s is strategy aim of 
Ukraine. The main social and economic problems of in-
stitutionalization are defined. The ways are offered of 
this problems solution. 

Keywords: institutions; institutional planning, tra-
jectory, transaction costs, institutional effects and the 
guidelines. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

В СИСТЕМІ ВЛАСНОСТІ 
 
Постановка проблеми. Тривалий кризовий 

стан світової економіки негативно впливає на усі 
країни, особливо на країни так званої «периферії», 
ускладнюючи їх спроби налагодити свій шлях пере-
ходу на новий етап соціально-економічного розвит-
ку, визначений сучасною економічною наукою як 
постіндустріальний. Домінуючим і центральним 
елементом суспільного відтворення залишається  
капітал. Як об’єкт дослідження практично усіх еко-
номічних шкіл та напрямів капітал виражений у різ-
них формах, видах та моделях функціонування. Бли-
зько 40% причин економічного зростання у різних 
країнах пояснюється лише якістю соціального капі-
талу тієї чи іншої нації [1]. Протягом двох останніх 
десятиліть соціальний капітал займає одне з центра-
льних місць в економічній та соціологічній науці як 
теоретична концепція і як предмет емпіричних до- 
сліджень. Соціальний капітал нації розглядається 
західними вченими як одна із ключових фундамен-
тальних причин соціально-економічних відміннос-
тей між країнами. 

Етап сучасних цивілізаційних трансформацій 
характеризується станом системного роздвоювання 
сучасних глобально-економічних процесів та об’єд-
нання у їх структурі індустріальних та постіндустрі-
альних відносин. Наразі актуалізується значущість 
конвергенції та її зростання у системі економічних 
відносин, що пов’язується  із процесами загальноци-
вілізаційних трансформацій [2]. Відбуваються прин-
ципові перетворення в економіці, у тому числі у  
системі конкурентних ринкових відносин, які посту-
паються місцем конвергентним ринковим відноси-
нам. Конституюючи поняття «конвергентний ри-
нок» А. Гальчинський характеризує конвергенцію 
як «атрибут відносин партнерів з «виробництва» ін-
формації і знань, примноження інтелектуального ба-
гатства, як інструмент обміну «довіри на довіру», 
механізм накопичення і реалізації соціального капі-
талу. У площині відповідних економічних відносин 
взаємодіючі суб’єкти ринку не поглинають один од-
ного ..., а, взаємозбагачуючись, зберігають свою іде-
нтичну унікальність, залишаються самими собою» 
[2, с. 6].  

Світовий досвід переконує, що крупномасш- 
табні трансформації, як правило, супроводжуються 
розробками й реалізацією відповідних програм 
(концепцій). Вже хрестоматійним став приклад піс-
лявоєнного відродження економіки Японії, яка у  
80-ті роки не тільки наздогнала, але й випередила 

світових економічних лідерів. В основі національної 
Програми (концепції) розвитку країни, розробленої 
до кінця століття, лежали національні цілі і пріори-
тети, що визначали суть «повороту» у суспільстві та 
економіці. Вся Програма була пройнята централь-
ною ідеєю – мобілізація, відтворення і нагрома-
дження соціального капіталу нації [3]. 

Українські науковці визнають, що запізнились 
із вивченням концепції соціального капіталу, «саме 
тому сутність та визначення теоретико-методоло- 
гічних аспектів з’ясування  цього феномену біль-
шою мірою залишаються незасвоєними». Приверта-
ється увага до проблем формування соціального ка-
піталу нації у зв’язку з нерозвиненістю і неефектив-
ністю інституціональної структури держави. Підсу-
мовується, що «у вітчизняній економічній літера-
турі практично не існує розробок, які розглядали б 
роль соціального капіталу в економічному розвитку 
місцевих співтовариств, який стає все більш значи-
мим у сучасних умовах» [4].  

В Україні створилась «типова для економіки» 
[2, с. 12] ситуація, коли  нові утворення не сформу-
вали адекватних своєму змісту інституційних меха-
нізмів та вимушені ідентифікувати свої цінності на 
основі існуючих функціональних інструментів.  
Важливим є розуміння системної цілісності двох ба-
зових структур, які закладають основу фундаменту 
конвергентної економіки – «інструментальні меха-
нізми соціального капіталу» та «якісно нові механі-
зми саморегулювання» [2, с.14]. Наразі постає пи-
тання щодо безпосередньої їх розбудови та впрова-
дження у реальне життя. Тобто ми повинні «поба-
чити» ці механізми, зрозуміти, обґрунтувати та ви-
класти їх структуру з метою практичної реалізації у 
суспільстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодологічні підходи сучасних соціально-економіч-
них теорій щодо концепції соціального капіталу  
були започатковані ще у ХІХ столітті і пов’язува-
лись із принципово новими напрямами у розвитку 
економічної науки, такими як німецька «історична 
школа» та інституціоналізм. В основі сучасної кон-
цепції соціального капіталу нації лежить теза видат-
ного німецького економіста ХІХ ст., засновника «іс-
торичної школи» Ф. Ліста про те, що спроможність 
нації створювати багатства є набагато більш важли-
вою ніж саме багатство. Соціальний капітал нації 
складає ту фундаментальну інституціональну скла-
дову її продуктивних сил, яка характеризує здат- 
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ність нації до створення багатства і є одним із важ-
ливих чинників її соціально-економічного розвитку. 
У подальшому методологія дослідження соціаль-
ного капіталу нації, зокрема підходи до визначення 
складових елементів соціального капіталу нації,  
формувалася у працях відомих зарубіжних вчених  
М. Вебера, Ф. Хайєка, Дж. Бреннана, Дж. Бьюке-
нена, Д. Норта, Г. Беккера. Активно розвивали тео-
рію соціального капіталу У. Бейкер, М. Шифф,  
А. Портес, Дж. Тернер. Протягом двох остатніх де-
сятиліть соціальний капітал займає одне з централь-
них місць в економічній та соціологічній науці як те-
оретична концепція і як предмет емпіричних дослі-
джень. Вивченню соціального капіталу присвятили 
свої роботи такі відомі зарубіжні вчені, як П. Бурдьє, 
М. Вулкок, Дж. Коулман, Р. Патнам, А. Портес,  
Ф. Сабатіні, Ф. Фукуяма та ін.  

Серед українських і російських авторів окремі 
аспекти соціального капіталу досліджували О. Амо-
ша, В. Антонюк, А. Бова, Н. Бусова, Е. Гугніна, 
О. Гулевич, О. Демків, І. Діскен, В. Єременко, А. Ко-
лодій, О. Конькова, М. Лесечко, О. Новікова, В. Оні-
кієнко, Ю. Привалов, В. Радаєв, О. Рогожина,  
Ю. Саєнко, В. Сікора, В. Степаненко, Л. Стрельні-
кова, С. Сисоєв, А. Чемерис, В. Чепак, Н. Черниш та 
ін. [5]. Так, наразі все більш популярною серед на- 
уковців та освітян різних галузей знань (юристів, 
економістів, філософів, соціологів, політологів та 
ін.) стає проблематика щодо соціальної відповідаль-
ності в Україні. Значні теоретичні напрацювання з 
проблем соціальної відповідальності особистості та 
суспільства висвітлено в наукових розробках пред-
ставників Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди; 
Інститутом економіки промисловості НАН України 
визначені концептуальні засади формування та ви-
користання соціального потенціалу сталого розви-
тку, розроблено науково-методичне забезпечення 
його оцінки, встановлено залежність реалізації ста-
лого розвитку від соціальної відповідальності, здій-
снено наукове дослідження проблем модернізації 
суспільних відносин щодо формування сталого роз-
витку на підставі створення та реалізації системи со-
ціальної відповідальності держави, суспільства, біз-
несу, особистості [6; 7]. «….Завдяки філософському 
розумінню сутності та змісту соціальної відповіда-
льності все більш гостро сприймається значущість 
переоцінки моральних норм і цінностей, усвідом-
лення відповідальності людей одного перед одним, 
перед світом за себе та за інших, за світ у минулому 
та у майбутньому. Естафету розвитку теорії та прак-
тики соціальної відповідальності впевнено та міцно 
взяли у свої руки економісти …» [7, с. 17].  

Дана наукова стаття є продовженням поперед-
ніх робіт автора, присвячених з’ясуванню питань, 
пов’язаних з методологією дослідження власності, 
виробленню теоретико-методологічного базису 
здійснення практичної діяльності з перетворення  

системи власності у період глибоких трансформацій 
української держави на шляху переходу суспільства 
і економіки до постіндустріальної стадії розвитку. 
Викладено результати авторського дослідження си-
стеми інституту власності як спільної ресурсної си-
стеми, її конвергентних механізмів у взаємозв’язку 
із системою функціонування капіталу на рівні наці-
онального і світового господарства. Створення єди-
ного механізму управління системою капіталу 
пов’язується з функціонуванням системи інституту 
власності та механізмами її управління, відповідно 
до розробленої авторoм концепції «система власно-
сті – спільна ресурсна система» («СВ-СРС»). Розбу-
дова СВ-СРС, її конвергентних інституційних меха-
нізмів стає умовою формування соціального капі-
талу і формування конвергентної економіки, з пода-
льшим трансформуванням її у деліберативний уст-
рій постіндустріального суспільства [8-14].  

Розуміння соціального капіталу та механізмів 
його формування і накопичення розкриває можли-
вість отримання економічної віддачі від високої яко-
сті соціальних відносин, яка досягається в суспіль- 
ствах, об’єднаних національною ідеєю. Національна 
ідея для подальшого розвитку українського суспіль-
ства закладається змістом розробленої автором кон-
цепції та може бути сформульована подібно до на-
зви концепції, тобто «Система власності України – 
спільна ресурсна система її громадян».  

Мета статті. Розглянути сучасний стан теоре-
тичних і практичних аспектів соціального капіталу, 
його інструментальні механізми та можливості їх за-
стосування в процесі глобальних трансформацій 
українського суспільства і реформування національ-
ної економіки. Дослідити в межах розробленої кон-
цепції «СВ-СРС» взаємодію інструментальних ме-
ханізмів соціального капіталу і  конвергентних ін-
ституційних механізмів СВ-СРС.   

Виклад основного матеріалу. Соціальний ка-
пітал (Social Capital) як термін виникає з робіт Ліди 
Д. Хєнифан і її досліджень соціальної взаємодії лю-
дей в межах общини і сім’ї, в результаті яких отри-
мано розуміння того, що «соціальний капітал прояв-
ляється у повсякденному житті людини – у її друж-
ніх відносинах з іншими людьми, у співчуванні, її 
соціальній толерантності, у всьому тому, що об’єд-
нує окремих індивідів і їх сім’ї суспільство» [15]. 

Передумови для появи цієї категорії заклада-
ють розробники теорії людського капіталу. Від- 
штовхуючись від передумови раціональності і роз-
повсюджуючи ключові поняття неокласичної еко-
номічної теорії, такі як рідкість, ціна, альтернативні 
витрати тощо до вивчення різних аспектів життя лю-
дини («економічний імперіалізм») Г. Беккер визна-
чає зміст поняття людського капіталу, пов’язуючи 
його із існуванням у людини запасу знань, навичок, 
мотивації, тим самим вбачаючи в них ще один фак-
тор виробництва [16]. До прихильників концепції 
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«людського капіталу» належить ряд відомих пред-
ставників західної економічної науки, соціальної фі-
лософії, педагогіки. До людського капіталу відно-
сять «всяке поліпшення продуктивної здатності ін-
дивіда, яке досягається вкладеннями (інвестиціями) 
в людину» [17, с. 49]. Людський капітал ототожню-
ється з особистістю людини. Pозвиток сучасних  
суспільно-економічних систем супроводжується 
зростанням витрат на освіту, медичне обслугову-
вання, підвищення рівня культури та ін. заходи, які 
розглядаються як інвестиції в людину, що відігра-
ють все більше значення для економіки [18].  

Як сучасний науковий напрям теорія соціаль-
ного капіталу формується завдяки роботам Дж. Ко-
улмана (James S. Coleman). Розробники і прихиль-
ники напряму (C. Grootaert, M.K. Gugerty, G. Franz-
mann, J. Temple) визначають соціальний капітал як 
відносини довіри, взаємодопомоги, взаємопорозу-
міння між людьми, які створюються у сім’ї, поміж 
людей у різних соціальних групах та у суспільстві у 
цілому. 

Найбільш ґрунтовно проблеми сутності соціа-
льного капіталу вивчає Дж. Коулман [19], здійсню-
ючи свої дослідження на стику економіки і соціоло-
гії.  Дж. Коулманом до складу системи капіталу від-
несено фінансовий капітал, фізичний капітал («ство-
рюється змінами в матеріалах, з яких виготовля-
ються засоби виробництва, удосконалюючи тим са-
мим процес виробництва»), людський капітал 
(«створюється шляхом внутрішньої трансформації 
самих індивідів, викликаної їх навичками і здібнос-
тями») і соціальний капітал, який існує тільки у вза-
ємовідносинах індивідів і залежить від змін у відно-
синах серед індивідів. Наголос робиться на роль цих 
капіталів у економічному розвитку: «так само, як фі-
зичний і людський капітали, соціальний капітал по-
легшує виробничу діяльність. Наприклад, група, 
всередині якої існує повна надійність і абсолютна 
довіра, здатна зробити багато більше в порівнянні з 
групою, що не володіє даними якостями» [19,  
с. 126]. 

Вчений вважає, що природу соціального капі-
талу можливо пізнати на основі принципу раціона-
льної і цілеспрямованої поведінки, за допомогою 
якого, окрім поведінки індивідів, можливо також 
пояснювати і розвиток соціальної організації. Важ-
ливими є висновки Дж. Коулмана щодо продуктив-
ності соціального капіталу і його властивості спри-
яти виробничій діяльності за рахунок створення у 
колективі атмосфери високого рівня довіри. Соціа-
льний капітал визначається як важливий економіч-
ний ресурс. Коли на окремому ринку відносини  
персоніфіковані і повторюються, ринковий агент, 
міркуючи раціонально, починає так само діяти, коли 
надає своєму партнеру безоплатно послугу, розра-
ховуючи на аналогічну поведінку від отримувача 
цієї послуги у майбутньому. Саме така одночасна 

концентрація очікувань і зобов’язань супроводжу-
ється зростанням довіри, соціального капіталу.  

Здійснюючи дослідження соціального прос-
тору  людського буття (економічного, політичного, 
наукового, культурного) П. Бурдьє доводить, що по-
ложення людини у суспільстві визначається обсягом 
і структурою накопиченого нею капіталу у різних 
формах, у тому числі і у формі соціального капіталу. 
Соціальний капітал визначається вченим як сукуп-
ність норм, правил, зв'язків, які формуються при вза-
ємодії індивідів і засновані на довірі. Соціальний ка-
пітал формує соціальні мережі, що дозволяє обмі-
нюватися інформацією, активами більш швидко і з 
більш низькими трансакційними витратами, ніж це 
відбувалося б шляхом дії ринкових механізмів [20]. 
Появу соціального капіталу, як сукупності «реаль-
них або потенційних ресурсів», П. Бурдьє пов'язує із 
членством в групі, акцентуючи увагу на взаємозале-
жності усіх форм капіталу, якими володіють окремі 
агенти у групі або у самій групі, та зазначає, що со-
ціальний капітал здійснює мультиплікативний 
вплив на капітал, який вже ними створений. «При-
буток, що приноситься членством в групі, лежить в 
основі солідарності, яка робить можливим його 
отримання» [20, с. 67]. Зроблений акцент на те, що 
існування мережі зв'язків не є природною або соціа-
льною даністю, «сконструйованою раз і назавжди в 
результаті первинного акту інституціоналізації 
[initial act of institution]», ці зв’язки є «продуктом 
безперервної роботи з інституційного оформлення». 
Зауважується, що мережі зв’язків є необхідними для 
побудови і відтворення тривалих, корисних відно-
син, що дозволяють отримувати прибуток, «мережа 
відносин є продуктом інвестиційних стратегій – ін-
дивідуальних чи колективних, свідомо чи несвідомо 
націлених на встановлення або відтворення соціаль-
них відносин» [20, с. 67].   

Сучасний стан теоретичних і практичних  
аспектів категорії «соціальний капітал» говорить 
про існування сутнісних протиріч та розбіжностей. 
Підходи до визначення сутності соціального капі-
талу та зміни, що відбувалися у економічній науці і 
практиці, які здійснювали впливи на його форму-
вання і розвиток,  досліджують М. Вулкок і Д. На-
роян [21] (див. таблицю).  

Розуміння сутності соціального капіталу 
пов’язане із функціями, які ним виконуються.  Дж. 
Коулман визначає дві загальні якості, властиві кож-
ній складовій соціального капіталу, а саме те, що 
вони складаються з декількох соціальних структур 
та полегшують певні дії акторів всередині струк-
тури, будь то індивід або корпорація [19, с. 124]. 
Особливо важливою характеристикою соціального 
капіталу, яку треба сприйняти за першочергове зав-
дання для реалізації у  суспільному розвитку, є 
«його вплив на створення людського капіталу в на-
ступних поколіннях». Тобто сучасні економічні і  
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суспільні трансформації, які мають базуватися на 
високому рівні людського капіталу, не можуть від-
бутися без накопичення соціального капіталу. Цю 

послідовність не можна ігнорувати українському  
суспільству, яке також повинне перейматись майбу-
тнім своїх нащадків. 

 
Таблиця 

Підходи до визначення сутності соціального капіталу 
1. Підхід з точки зору 
общини 

Соціальний капітал асоціюється з клубами та асоціаціями, досліджуються мож-
ливості общини з генерування соціального капіталу.  
Представники підходу: Е. Остром 

2. Мережевий підхід Акцентується увага на важливості вертикальних і горизонтальних зв'язків між 
людьми, на відносинах усередині общин і фірм.  
Представники підходу: Марія Н. Астон, Констанція Насансон, Марк Грановет-
тер, Р. Берт, А. Портес 

3. Інституціональний 
підхід 

Розглядається вплив формальних інститутів на нагромадження соціального ка-
піталу в рамках груп. Добробут суспільства і фірм багато в чому залежить від 
злагодженості взаємодії, довіри, партнерства при вирішенні соціальних проб-
лем.  
Добробут суспільства і бізнесу не завжди підвищується в міру відходу держави 
від соціально-економічної сфери, оскільки тільки вона може підтримувати пра-
цездатність інститутів громадянського суспільства (Т. Скокпол). 
Представники підходу: Т. Скокпол, С. Нек, П. Коліе, В. Істелі 

4. Синергетичний 
підхід 

На думку дослідників, для забезпечення сталого розвитку економіки необхідне 
партнерство бізнесу, суспільства і держави. Держава не тільки створює суспі-
льні блага, а й може сприяти тривалому альянсу між різними класами і групами. 
Представники підходу: П. Еванс, Дж. Ішам, Д. Нараян, М. Вулкок 

 
Дослідники соціального капіталу розкривають 

його у зниженні трансакційних витрат, які пов’язані 
із формальними механізмами координації – контра-
ктами, ієрархією, бюрократичними правилами [22]. 
Підкреслюється значення «капітальної» складової, 
яка проявляється здатністю соціального капіталу 
знижувати невизначеність, ризики та отримувати 
економічний і соціальний ефект. Накопичення соці-
ального капіталу на макрорівні сприяє консолідації 
суспільства, довірі до держави, зростанню соціаль-
ної стабільності, що допомагає прискоренню еконо-
мічного розвитку; включення в процес накопичення 
соціального капіталу дозволяє отримати доступ до 
ресурсів, які створюються у суспільстві або перероз-
поділяються в межах общини або мережі тощо. Та-
кож привертається увага до причин виникнення со-
ціального капіталу. Розробка ідей Дж. Коулмана до-
зволила дослідникам визначити ці причини. Найсут-
тєвішим визнається те, що «генерування» соціаль-
ного капіталу у взаємовідносинах може бути свідо-
мою стратегією економічного агента, але за умов іс-
нування персоніфікованих відносин між агентами, 
повторюваності взаємодії між ними та наявності ін-
ституційних рамок, які гарантують виконання зо-
бов’язань. Культурні і релігійні норми, які вплива-
ють на взаємодію між людьми, формуються у родині 
та системою освіти. Також визначається, що до ви-
никнення соціального капіталу приводять альтруїзм 
та безкорисливі вчинки, а також він може бути по- 
бічним продуктом взаємодії агентів (наприклад пер- 

соніфіковані відносини робітників фірми, дружні  
відносини між ними, симпатія та ін.) [23]. 

Для нашого дослідження  цікавим є наведений 
Дж. Коулманом приклад організації у Південній Ко-
реї у 1986 р. протестного студентського руху. Ана-
лізується організація студентських гуртків, які «слу-
жать первинним осередком, для проведення демон-
страцій і інших протестів», принципи організації ак-
тивістів, як зразку ефективної форми соціального 
капіталу. «Ті ж школи, ті ж квартали, ті ж церкви» 
[19, с. 125], до яких мали відношення студенти-ак-
тивісти, забезпечили соціальні зв'язки, «вони самі по 
собі створюють форму соціального капіталу». Важ-
ливо відзначити, що студенти-активісти виконують 
функцію каталізаторів для окремих груп, що форму-
ють соціальні зв’язки, тобто соціальний капітал, 
який поступово, з розповсюдженням цих зв’язків та 
збільшенням групи, нарощується. І як результат – 
посилення протестів та тиску, мотивованих полі- 
тичними  переконаннями.  

Також показовим є приклад з ринком Ель Ха-
лілі у Каїрі, де «складно визначити межі торгового 
простору кожного торговця», тому що організація їх 
діяльності за своєю структурою є подібною супер-
маркету. Погляд Дж. Коулмана на ринок «як корпо-
рацію окремих торговців, кожен з яких має у своєму 
розпорядженні соціальний капітал, величина якого 
визначається кількістю взаємозв'язків на ринку» [19, 
с.125] ми сприймаємо у якості аргументу щодо  
можливості солідарної поведінки між агентами рин- 
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ку в межах системи власності громади, до якої вони 
належать. 

Якщо членами територіальної громади й одно-
часно власниками їх спільної системи власності, які 
як актори діють у конкурентному ринковому сере-
довищі, здійснюється створення механізму їх вза- 
ємодії та формується певна структура зв’язків між 
собою у межах СВ-СРС, то в результаті нарощу-
ється соціальний капітал та з'єднується непоєдну-
ване – конкуренція і солідарність. Тобто діяльність 
суб’єктів господарювання з одного боку є конку- 
рентною, але відповідно до виробленого ними ж уз-
годженого та перевіреного часом механізму їх вза- 
ємодії, ця діяльність стає також і солідарною. Влас-
ники здатні формувати ефективний соціальний капі-
тал у межах СВ-СРС як окремого ринку, а інстру- 
ментом цього процесу стають конвергентні інститу-
ційні механізми СВ-СРС.  

Ілюструючи сутність соціального капіталу  
Дж. Коулман зачіпає проблеми колективної дії та 
стимулів, які впливають на його надійність, можли-
вість встановлення і функціонування ефективних 
норм ставиться в залежність від характеристик соці-
альної структури. «Актор, що вирішує довіряти ко-
мусь чи ні (чи вкладати ресурси в спробу зберегти 
зобов'язання), робить це, виходячи з витрат і вигод, 
які він буде нести і отримає в перспективі». Стосо-
вно соціальної структури підкреслюється її залеж-
ність від колективних рішень, які формуються за уч-
астю окремих індивідів: соціальну структуру «один 
актор контролювати не може, але тим не менше на 
неї впливають дії саме одного актора» [19, с. 137]. 

Визнається, що «соціальний капітал»  сьогодні 
міцно вбудований в структуру інституціонального 
підходу, де в рамках нової інституційної економіки 
намагаються показати умови, за яких виникають  
певні економічні інститути і здійснюється їх вплив 
(наприклад, вплив соціальної організації) на функці-
онування системи в цілому. Деякі дослідники  
(М. Гранноветер), критично ставлячись до нового 
інституціоналізму, відмічають у ньому «недостатнє 
усвідомлення важливості конкретних персональних 
відносин і системи цих відносин, що генерують до-
віру, очікування і встановлюють норми» [19, с. 121-
123].  

У визначеному контексті вважаємо за необ-
хідне навести працю Е. Остром [24], у якій є відпо-
відь на зазначені зауваження. Автор намагаючись 
поєднувати стратегію, яка використовується бага-
тьма вченими, що належать до «нового інституціо-
налізму», зі стратегією, яка застосовується в біоло- 
гічних емпіричних дослідженнях, виходить з того, 
що «індивіди прагнуть вирішити проблеми насті-
льки ефективно, наскільки це можливо» [24, с. 65]. 
На базі вивчення та аналізу ситуацій, пов'язаних з 
управлінням малорозмірними спільними ресурсами 
(СР) Е. Остром ставить завдання зрозуміти «як інди- 

віди організують себе і управляють собою, прагнучи 
отримати колективну вигоду в ситуаціях, коли дуже 
велика спокуса бути «халявщиком» або порушни-
ком домовленостей» і чому «одні індивіди в змозі 
організувати себе для цілей управління СР, а інші – 
ні». Вивчаючи процеси самоорганізації і самоуправ-
ління у системах СР Е. Остром намагається «іденти-
фікувати базові принципи проектування інститу-
тів ..., а також встановити, як ці базові принципи 
впливають на схильність учасників продовжувати 
інвестувати час і зусилля в практику управління їх 
СР» [24, с. 67].  

Схема інституційних змін в СВ-СРС на місце-
вому рівні (за умови здійснення в Україні адмініст-
ративної та територіальної реформ, у результаті 
чого мають бути створені самодостатні територіа-
льні громади) розроблена на основі теоретичних і 
емпіричних досліджень Е. Остром, приведена у по-
передніх наших роботах [25]. Базуючись на роботі 
Е. Остром і власних дослідженнях ми спробували 
сформулювати принципи інституційного проекту-
вання для системи власності – СРС і розкрити їх 
зміст, також вважаючи, що «продовження теоретич-
них і емпіричних досліджень цього напрямку можна 
вважати цілком виправданим» [24, с. 339].  

Детальний розгляд концепції соціального капі-
талу має для нас значення перш за все тому, що вона 
«ідентифікує певні аспекти соціальної структури у 
відповідності до їх функцій» [24, с. 126]. У своїх  
дослідженнях ми спираємось на запропоновану  
Е. Остром схему управління спільним ресурсом у 
невеликих системах, де йдеться про умови форму-
вання у суспільстві соціального капіталу та його на-
копичення. Після цього стає реальним створення ін-
ституційних  установлень, функціонування яких 
сприяє вирішенню дилем спільних ресурсів і реа-
льно їх вирішує, як показує Е. Остром, емпіричним 
шляхом. СВ-СРС визначається нами як таке фунда-
ментальне інституційне установлення, у межах 
якого створюються умови, і не тільки (маються на 
увазі зобов’язання та  їх виконання), для швидкого 
зростання соціального капіталу, який у свою чергу 
стає запорукою інтенсивного розвитку самої сис-
теми власності як основи загальних суспільних  
трансформацій. У визначеному контексті має про-
явитись функція соціального капіталу, яка «являє 
собою цінність аспектів соціальної структури для 
акторів як ресурси, які вони можуть використову-
вати для досягнення своїх цілей» [24, с. 126]. Щодо 
ролі соціальної організації у збільшенні (поширен-
ні) соціального капіталу (у першу чергу як ресурсу 
для виробничої діяльності) звернемось до Дж. Ко- 
улмана, яким зазначено: «…соціальний капітал … 
сигналізує… щось цінне проводиться для тих акто-
рів, які мають даний доступний ресурс, і його цін- 
ність залежить від соціальної організації» [19, 
с. 126].  
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У працях Е. Остром і Дж. Коулмана розгляда-
ються питання соціальних відносин у окремих сфе-
рах: Е. Остром вивчає взаємодію індивідів в управ-
лінні системами спільних економічних ресурсів,  
розглядаючи проблеми колективної дії та можливо-
сті їх вирішення; Дж. Коулман презентує концепцію 
соціального капіталу у загальному вигляді, викори-
стовуючи економічний принцип раціональної пове-
дінки, та окремо досліджує її корисність у сфері 
освіти. У кожному з цих досліджень мова йде про 
зобов’язання індивідів і їх очікування, довіру і кон-
троль, соціальні структури та їх надійність, інфор-
маційні канали, норми та ефективні санкції, інші  
відносини, «які можуть складати корисний ресурс 
для індивіда» [19, с. 127]. 

Зазначені праці стали «корисним ресурсом» і 
для нашого дослідження, яке стосується реформу-
вання системи власності в Україні, що у будь-якому 
випадку неможливе без реального накопичення со-
ціального та людського капіталу. Розроблена кон- 
цепція «СВ-СРС», у тому числі структура СВ-СРС 
як соціальної організації та схема її управлінням, 
структура конвергентних інституційних механізмів 
СВ та правил, система принципів інституційного 
проектування, - за умови їх поширення у суспільстві 
та практичного впровадження, мають стати ефек- 
тивними інструментами нарощування соціального 
та людського капіталу у країні. Крім того, вирішу-
ється проблема недостатнього інвестування в соціа-
льний капітал. Авторські розробки (особливо ті, що 
викладені схематично) дають змогу кожному «у за-
лежності від своїх цілей… ретельно розглянути де-
талі організаційних ресурсів, зрозуміти елементи, 
що знижують їх корисність, і досліджувати, як вони 
виникають в кожному конкретному випадку» [19,  
с. 126] та зрозуміти можливості розвитку самоупра-
вління для окремої людини і перспективи цього 
шляху, які ми пов’язуємо з формуванням делібера-
тивного устрою суспільної системи [26; 14]. 

Дж. Коулман доводить важливість деяких хара-
ктеристик соціальної структури, які мають вплив на 
розвиток соціального капіталу. «Одна з властивос-
тей соціальних відносин, від яких залежить процес 
розвитку ефективних норм, – замкнутість» [19,  
с. 129], яка забезпечує надійність соціальної струк-
тури. Це також підтверджується дослідженнями  
Е. Остром. Протягом тридцяти років дослідниця ви-
вчала багаточисельні приклади успішного управ-
ління спільною власністю у невеликих системах СР, 
які можна вважати замкнутими, тому що користува-
чами спільних ресурсів була окреслена чисельність 
конкретних особистостей (СР-системи, як правило, 
були сформовані за територіальною ознакою). Ост-
ром визначає, що за умови індиферентного став-
лення політичного режиму до ситуації СР, можли-
вість для індивідів збільшити їх загальний добробут 
шляхом зміни операціональних правил в ході послі- 

довних прирощень позитивно пов'язана з деякими 
внутрішніми характеристиками або змінними, які є 
важливими «в сенсі впливу, що чиниться ними на 
шанси індивідів погодитися на нові правила». При 
цьому ці характеристики формує більшість індиві-
дів, що мають відношення до ситуації СР. Саме бі-
льшість членів громади (присвоювачів): мають роз-
діляти загальне розуміння того, що вони зазнають 
збитків, якщо не приймуть альтернативні правила; 
повинні розуміти, що у будь-якому випадку будуть 
однаково зачеплені пропонованими змінами пра- 
вил якимось подібним чином; високо оцінюють  
перспективу продовження використання їх СР та 
мають низьку ставку дисконтування; поділяють спі-
льні норми взаємного поведінки і довіри, що може 
бути використано в якості початкового соціального 
капіталу. Також зміна правил має супроводжується 
відносно низькими інформаційними, трансформа-
ційними та пов'язаними з примусом витратами, а 
група, що здійснює присвоєння ресурсних одиниць 
даного СР є невеликою і стабільною [24, с. 389].  

Апропріативна (від англ, appropriate – відпо-
відна, підходяща) соціальна організація, за визна-
ченням Дж. Коулмана, також сприяє формуванню та 
накопиченню соціального капіталу. Вчений наво-
дить приклади створення організацій спочатку для 
одних цілей, але в міру їх виконання трансформу-
ються в організацію, яка має інші цілі. Коли проб-
леми, які спричинили створення організації були ви-
рішені, то вони стали виступати в якості доступного 
для всіх соціального капіталу, що поліпшує якість 
життя. Замкнута і апропріативна соціальна організа-
ція формує множинні зв’язки, що дозволяє «ресурси 
одного типу відносин пристосувати для викорис-
тання у інших типах відносин» [19, с. 131]. 

Дж. Коулман визначає важливий аспект соці- 
ального капіталу як суспільного блага та акцентує 
увагу на проблемах, із цим пов’язаних. «Вигоди від 
дій, які роблять соціальний капітал матеріальним, 
більшою мірою отримують хто завгодно, але не ак-
тори, дуже часто не в їх інтересах здійснювати їх ма-
теріалізацію. В результаті більшість форм соціаль-
ного капіталу створюється або руйнується в вигляді 
побічних продуктів інших дій». Вигоди від викори-
стання соціального капіталу можуть передаватися 
тим, хто інвестує в них, а актор або актори, які без-
посередньо створюють соціальний капітал, зазвичай 
отримують тільки малу його частину, а це призво-
дить до недостатнього інвестування в цю форму ка-
піталу [19, с. 138]. З цього приводу доречним є спо-
стереження і зауваження Остром стосовно поведін-
ки індивідів у системах СР, «коли присвоювачі вва-
жають організацію прав доступу і пов'язаних з ними 
обов'язків несправедливою, невизначеною або та-
кою, примушення дотримання якої здійснюється не-
відповідними методами, це має негативні наслідки у 
формі відмови від інвестування в такі види діяльно- 
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сті, які забезпечують підтримку або збільшення про-
позиції відповідного ресурсу» [24, с. 105]. Дослід-
ниця підкреслює значущість сприйняття більшістю 
учасників базової концепції як справедливої  та роз-
витку соціального капіталу у їх середовищі. «Оскі-
льки в процесі реалізації спільних стратегій кожен 
був зв'язаний в організаційному і комунікаційному 
відношенні, то продовження порушення домовлено-
стей, швидше за все, спричинить за собою судові са-
нкції, втрату репутації і перспективу зіткнутися з не-
формальними санкціями … . Більш того, учасники 
продовжують контролювати систему нагляду, час 
від часу перевіряючи, чи залишається вона дієвою, 
чесною і надійною» [24, с. 243].   

Запропонований нами підхід до розуміння сис-
теми власності можна розглядати у вирішенні пи-
тань соціальної справедливості. Відповідно до кон-
цепції Дж. Роулза справедливість визначається як 
набір правил чи принципів суспільного устрою, з 
яким згодні різні люди, за умови, що вони не знають, 
яку позицію будуть займати у суспільстві. Тобто, 
якщо індивіди  зрозуміють свою належність до сис-
теми власності як до спільної ресурсної системи, яка 
розвивається за власними законами та управляється 
суспільством, що буде закріплено у відповідних 
правилах конституційного, колективного та опера-
ціонального вибору, а також за умови існування до-
віри у суспільстві, виникає ситуація, що люди до- 
мовляються в рамках привласнюючої діяльності. В 
управлінні системою власності, підпорядкованому 
законам власності і суспільного розвитку, проблеми 
колективного вибору вирішуються шляхом проекту-
вання інституційних механізмів на основі зміни іс-
нуючої структури стимулів у напрямку  формування 
умовної  природи зобов’язання виконувати правила: 
розуміння індивідами досягнення колективної мети 
та їх впевненості у тому, що всі дотримуються пра-
вил [9]. З цього приводу можна навести (скористу-
ватись) пояснення Фікерта Беркеса [27, с. 87] від- 
носно високого рівня квазідобровільного виконання 
правил у використанні спільних  ресурсних систем, 
які існують довго та успішно: «Прихильність прави-
лам, які існують завдяки взаємній згоді членів спіль-
ноти, забезпечуються ефективними соціальними ме-
ханізмами» [24, с. 186]. 

Наразі для України ці проблеми набувають пер-
шочергового значення. Мова йдеться про інститу-
ційне проектування усієї суспільної системи відпо-
відно до мети формування конвергентної економіки 
з переходом її до інформаційного постіндустріаль-
ного етапу розвитку. Слід зазначити, що за умови 
практичної реалізації розробленого механізму уп-
равління системою власності, як ресурсної системи, 
що належить усьому суспільству, можна сподіва-
тись на уникнення колективістської дилеми другого 
порядку. Це є важливим, тому що, як зазначає Бейтс, 
запропонований новий інститут (правило) «по- 

роджує рівно ті ж проблеми, які він припускає вирі-
шити» [28, с. 395], і як тільки набір правил займає 
своє місце, стимули для індивідів-власників, стають 
зовсім іншими порівняно з попередніми стимулами, 
що призводили до виснаження економічного ре- 
сурсу.   

У своїх міркуваннях щодо поведінки учасників 
CР-ситуації, якої вони дотримуються в рамках пос-
тійно діючих інституційних домовленостей, Остром 
привертає увагу до багатьох питань, серед них сто-
совно структури групи учасників та ініціаторів дій, 
джерела витрат, інформації, ризиків і зобов’язань, 
механізму встановлення правил  та ін. Зауважується, 
що у науковій літературі, присвяченій окремим ви-
падкам інституційного проектування з описом пове-
дінки учасників інституційних домовленостей, ці 
питання майже не розглядаються та потребують 
більш глибокого дослідження [24, с. 200].  

У визначенні сутності соціального капіталу як 
суспільних благ, які є «важливим ресурсом для ін-
дивідів, і він може сильно впливати на їх здатність 
до дій і на їх сприйняття якості життя» Дж. Коулман 
акцентує увагу на важливості цільових настанов. 
Вчений підкреслює значення соціальної структури у 
забезпеченні цими суспільними благами та застері-
гає, висловлюючись, що «умови соціальної струк-
тури, які полегшують проблеми забезпечення суспі-
льними благами, зараз набагато менше представ-
лені, ніж раніше, і є підстави вважати, що в майбут-
ньому вони будуть представлені ще менше». Маючи 
за мету «протистояти знижуванню кількості люд- 
ського капіталу, втіленого в кожному наступному 
поколінні», наголошується на необхідності пошуку 
шляхів подолання проблеми забезпечення цими  
суспільними благами, тобто соціальним капіталом. 
Заміна формальних організацій на добровільні та 
безпосередньо соціальні організації є одним з таких 
шляхів  [19, с. 138]. 

У якості показового прикладу свідомої ціле- 
спрямованої проектної діяльності і створення  
успішної соціальної організації, базованої на ідеях 
гуманізму, солідарності та співучасті, прагненні до 
спільної вигоди, усвідомленні важливості оволо-
діння знаннями і соціальній відповідальності, тобто 
різних складових соціального і людського капіталу, 
які у купі з інноваційним розвитком у виробничій 
сфері призвели до високих соціально-економічних 
результатів, можна навести Мондрагонську коопе-
ративну корпорацію (Іспанія). Кооперативна корпо-
рація Мондрагон була заснована в результаті цілес-
прямованої проектної діяльності Хосе Марія Аріз-
мендіаррієта, який мав на меті у скрутні для країни 
часи (1941, Іспанія: наслідки громадянської війни – 
злидні, голод, занедбаність і напруженість; м. Мон-
драгон: населення – 7 тис. чол.) сприяти взаємодії 
між людьми, створювати робочі місця на основах 
солідарності і розповсюдження ідей гуманізму. На- 
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разі «ми бачимо самодостатню економічну і соціа-
льну модель. І не просто модель, не в теорії, а діючу, 
і діючу вкрай ефективно» [29]. Модель корпоратив-
ного управління Мондрагон будується на Системі 
базових принципів (Basic Cooperative Principles), се-
ред них: освіта, суверенітет праці, інструменталь-
ний та підпорядкований характер капіталу, відкри-
тий доступ, демократичність організації, участь в 
управлінні, солідарність в оплаті, багатостороння 
співпраця, соціальні перетворення, універсальність. 
Перші два принципи визначені як «основа усього», 
зміст яких пов’язуються з фінансуванням «значних 
коштів у розвиток людського капіталу і розповсю-
дження своїх принципів»,  з тим, що «члени корпо-
рації мають права власності на цю корпорацію, 
права управляти нею та користуватись результатами 
сумісної праці, їх обов’язками є виконання своїх  
функцій та «грати за узгодженими правилами». Реа-
льна реалізація цінностей і принципів Мондрагон  
відбувається на рівні кооперативів – невеликих  
згуртованих груп однодумців, у яких і створюється 
соціальний і людський капітал, який інтенсивно на-
рощується та накопичується  в межах кооперативної 
корпорації. У жовтні 2011 р. International Coopera-
tive Alliance опублікував рейтинг ТОП 300 коопера-
тивів усього світу. Всього лише 9 кооперативів в 
цьому рейтингу є виробничими, усі вони розташо-
вані в Європі. Їх загальний дохід в 2010 р. –  
$ 35,36 млрд, це трохи більше 2% від доходу всіх , 
що увійшли до рейтингу кооперативів – $ 1635,85 
млрд. Найбільший дохід в 2010 р. серед виробничих 
кооперативів мала Мондрагонська кооперативна  
корпорація (Іспанія) – $ 23,34 млрд, вона розташува-
лася на 17 місці рейтингу. У 2012 р. Мондрагон вста-
новив  рекорд з міжнародних продажів – 4 млрд євро 
(серед виробничих кооперативів Європи, забезпечує 
зайнятість приблизно 100 тис. чоловік в 256 компа-
ніях. У Мондрагона 11 зарубіжних виробничих фі-
лій і 14 тис. робочих місць за кордоном [30]. Основу 
високих показників ефективності виробничої діяль-
ності Мондрагону, тривалого інноваційного роз- 
витку усіх його сфер і галузей, закладає саме всебі-
чний розвиток людини і поширення соціальних 
зв’язків між членами кооперативів,  які формуються 
на засадах співучасті, співпраці, взаємодопомоги, 
відповідальності, співвідповідальності, солідарно-
сті, демократичності організації та знаннях, що й 
тримає весь фундамент успішної моделі корпора- 
тивного управління.  

Слід визнати, що Мондрагонська корпорація 
довела емпіричним шляхом дієвість функцій соці- 
ального капіталу, серед них – властивість конверту-
ватись у інші форми капіталу та бути продуктивним, 
але для цього мають бути створені (а спочатку спро-
ектовані) певні умови. Історією виникнення та три-
валого розвитку Мондрагону проілюстровано тезу 
П. Бурдьє, що «відтворення соціального капіталу  

передбачає незупинну роботу по встановленню со-
ціальних зв'язків [sociability]…., яка передбачає ви-
трати часу і сил, а отже (прямо чи опосередковано), 
і економічного капіталу, не приносить прибутку і 
навіть не помічається, поки вона не підкріплюється 
особливою компетенцією …. і диспозицією до на-
буття та утримання цієї компетенції, які самі є не-
від'ємними частинами даного капіталу…» (під ком-
петенцією в ситуації корпорації ми розуміємо її со-
ціальну організацію), а також стають зрозумілими 
фактори, що пояснюють яким чином  «прибутко-
вість праці по накопиченню і підтримці соціального 
капіталу збільшується пропорційно до загального 
розміру капіталу» [20, с. 68]. 

Всебічне вивчення випадків, викладених вче-
ними,   може «сприяти підвищенню оцінки тієї май-
стерності, з якою люди формують і переформатують 
ті самі ситуації, в рамках яких приймаються індиві-
дуальні рішення і в рамках яких люди стикаються з 
наслідками повсякденних дій» [24, с. 346]. Члени 
громад, комун, кооперативів та інших альтернатив-
них суспільних систем – усі вони трансформували 
свої структури, перейшовши від ситуацій, в яких 
безліч неорганізованих індивідів приймали незале-
жні рішення, до ситуацій, в яких безліч організова-
них індивідів приймають послідовні і взаємоузго-
джені рішення, що враховують зворотний зв'язок.  
Е. Остром детально описує ситуації  (наприклад се-
лян Шрі-Ланки, що жили в великих поселеннях), 
коли індивіди були не в змозі трансформувати стру-
ктуру своїх стимулів, поки зовнішні агенти не ініці-
ювали зміни в малих групах, які врешті-решт стали 
основою більш масштабних інституційних змін. По-
дібний шлях пройшла і Мондрагонська кооперати-
вна група.  

 Основне завдання інституційного проекту-
вання в системі власності полягає в тому, щоб забез-
печити пропозицію суб'єктами власності (а ними є 
індивіди як члени територіальних громад, а також їх 
групи в складі домогосподарств, підприємств, ко- 
оперативів, організацій) нових правил функціону-
вання відносин власності, підпорядкованих законам 
власності і квазідобровольного виконання цих пра-
вил за допомогою налагодження ефективної сис-
теми нагляду, до якої входить зовнішній нагляд, вза-
ємний нагляд, система відкаліброваних санкцій, ін-
тенсивний моніторинг. Дослідження Е. Остром до-
водять, що «необхідність нагляду і відкаліброваних 
санкцій пов'язана з підтримуванням ступеня дотри-
мання правил на такому рівні, який є досить висо-
ким для того, щоб запобігати запуску ланцюга по-
дій, за якого зростання міри порушення правил по-
роджує подальше збільшення міри порушення пра-
вил», «там, де індивіди дотримуються правил і здій-
снюють взаємний нагляд, стабільні інституційні до-
мовленості і індивідуальні стратегії підтримують 
одна одну» [24, с.349-350]. Cхему інституційного 
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проектування в СВ-СРС  наведено в попередніх ро-
ботах автора [25]. Деталізувати цю схему й адапту-
вати до нинішніх українських реалій, популяризу-
вати її в суспільстві, – одне із завдань для організа-
торів економічних і суспільних трансформацій,  
можливих у випадку реалізації у нашій країні кон-
цепції «СВ-СРС» і поширення її у суспільстві до  
рівня загального знання.   

Багатий емпіричний матеріал Е. Остром, яким 
проілюстровано успішний досвід у вирішенні ко- 
лективістських дилем в управлінні спільними ре- 
сурсними системами, «історія» Мондрагону та інші 
існуючі у світі приклади розвиненого самоуправ-
ління в альтернативних суспільних системах демон-
струють деякі важливі обставини, які є харак- 
терними для кожного випадку. Ці обставини ми ви-
значили як необхідні передумови формування та за-
безпечення результативності альтернативних сис-
тем, базованих на самоуправлінні, що ми маємо вра-
хувати, розглядаючи потреби української держави у 
визначенні подальших стратегій та виробленні від-
повідних реформаторських дій. Скористаємось опи-
сом таких передумов з роботи Е. Остром [24, с. 263-
264]:    

 інституційні зміни, що самі себе трансфор-
мують, здійснюються в процесі послідовних приро-
щень і протікають у сприятливих політичних умо-
вах; 

 процес інституційних змін включає в себе 
безліч дрібних кроків, кожен з яких характеризу-
ється невеликими обсягами початкових інвестицій. 
Оскільки процес являв собою  низку послідовних 
прирощень і оскільки перші успіхи були досягнуті 
досить швидко, то негайні вигоди від початкових ін-
вестицій виявлялися до того моменту, коли вини-
кала необхідність зробити більш масштабні вкла-
дення; 

 кожна з інституційних змін змінювала стру-
ктуру стимулів, у рамках якої приймалися майбутні 
стратегічні рішення; 

 як форум для очного обговорення спільних 
проблем та можливих стратегій спільних дій були 
створені добровільні асоціації; 

 створювані між різними системами СР пло-
щадки для координації дозволяють збільшити мож-
ливості обміну інформації  щодо угод в межах своєї 
системи, так і на міжрегіональній основі. 

Також дуже переконливим та корисним для ор-
ганізації і впровадження розробленої стратегії у су-
спільстві є порівняння процесу  інституційних змін 
до розробок нових складних технологій, де відбува-
ється «навчання по ходу справи» [навчання на влас-
ному досвіді] [24, с. 264]. Цей висновок повинен 
бути сприйнятий за основу процесів інституційного 
проектування у СВ-СРС, тому що динамічному про-
цесу вибору між різними системами правил, які ре-
гулюють відносини власності, також властиві ха- 

рактеристики залежно від шляху, аналогічні тим, що 
мають місце в технологічних зрушеннях.  

Повертаючись до українських реалій можна 
констатувати прояв стратегічної екстерналії, що має 
місце у ресурсних системах з відкритим доступом, 
яка описана Негрі наступним чином: «в умовах не-
визначеності прав власності та необмеженого до- 
ступу до ресурсу стосовно «власності на запаси» діє 
«правило захоплення» (rule of capture) [31, с. 9]. Ук-
раїна «продемонструвала»  на практиці «трагедію 
громад» у використанні усіх видів ресурсів країни, 
що майже зруйнувало економіку і фактично знищу-
вало її населення, яке зменшилось з 51838,5 тис. на 
01.01.1990 р. до 42760,5 тис. на 01.01.2016 р., тобто 
на 17,5% [32]. Крім того, як і в описаних Остром ви-
падках провалів і невдач управління СР в Україні 
спостерігалося те ж саме «саботування» владою 
справжнього реформування економічної системи 
країни. Крім руйнування економіки попередньої со-
ціалістичної системи зруйновано також і соціальні 
зв’язки між людьми, які певною мірою були розви-
нені у соціалістичному суспільстві – відносини спів-
робітництва, довіри, взаємодопомоги, взаємопоро-
зуміння, відповідальності тощо, які є змістом соці- 
ального капіталу. За роки «активного реформу-
вання» України в суспільстві вкоренилися тіньова 
економіка, корупція, глибока недовіра між громадя-
нами і владою, також між самими громадянами, 
співпраця між людьми стала мінімальною, люди не 
довіряють один одному і займаються взаємними 
звинуваченнями.   

Тому дослідження системи власності як основи 
нової інституційної структури суспільства і інститу-
ційне проектування на наукових засадах усіх сфер 
суспільного життя набуває важливого значення. Ви-
рішуючи завдання модернізації соціально-еконо- 
мічної системи України на даному етапі важливо 
здійснити адміністративну реформу і змінити стра-
тегію власників, пов’язану з максимізацією при- 
бутку за рахунок викачування ресурсів із системи 
власності. Для вирішення зазначених проблем ми 
пропонуємо розроблену нами концепцію та по- 
етапне здійснення необхідних для її реалізації захо-
дів, серед них «отримання індивідами досвіду до- 
сягнення загальних цілей за допомогою добровіль-
них, кооперативних дій» [11, с. 35]. Точніше було б 
висловитись – відновлення здатності українців до 
кооперативних дій, якщо згадати реальні успіхи ко-
оперативів, зростаючих кількісно і якісно («як 
гриби») у результаті прийняття 1988 р. Закону СРСР 
«Про кооперацію в СРСР», діяльність яких зійшла 
нанівець у процесі «якісного» державного управ-
ління через його «дієві» інструменти, перш за все 
податки. Податкова система загнала виробників у 
«глухий кут» та знищила підприємництво у вироб-
ничій сфері. «Нові підходи і «методи» податкового 
менеджменту сприяли тіньовим схемам, корупції, 
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розкраданню бюджету, недофінансуванню соціаль-
ної сфери, соціальному розшаруванню, зубожінню 
населення та деградації суспільства. Окрім розбала-
нсованості національної економіки, у тому числі в 
результаті розірваності економічного капіталу на 
частини (реальний капітал у тіні, а фінансовий капі-
тал збагачує високорозвинені країни), у такому ж 
стані  занедбаності перебувають і людський капітал, 
і соціальний, тобто є напівзруйнованими, викону-
ючи «місію» підготовки кадрів для інших країн та 
їхнього розвитку. 

Важливо також враховувати загальні тенденції 
світового розвитку. Характеризуючи сучасне суспі-
льство В. Зінченко зазначає:  «…суттєвим є зрос-
тання кількості людей, котрі не очікують допомоги 
від політики у переборенні страху і турботи ні там, 
де економічна влада досить часто перетворюється у 
політичну, ні там, де пригноблюється вільний вираз 
думок – як у капіталістичній державі «суцільного 
благоденства», так і у державно-бюрократичних 
«соціалістичних» системах творча життєва актив-
ність підміняється різними формами відволікання 
від плідної соціальної діяльності. Це в кінцевому  
підсумку призводить до масової втечі із суспільних 
структур, яка, в свою чергу, породжує нові труд-
нощі, залежності, людську пасивність, девальвацію 
особистості як відповідального суб’єкта соціально-
історичної творчості» [18, с. 371].  Західні вчені до-
водять, що існування експлуататорських відносин 
формує ідейну впевненість у необхідній заміні 
цього типу суспільства іншим, докорінно відмін-
ним. Визнається, що  «у історичному плані ми знову 
переживаємо період Просвітництва, що передує пе-
ріодові матеріальних змін, тобто період виховання, 
яке переходить у практику» [33]. Трансформаційний 
період, у який проходить становлення конвергент-
ної економіки і є таким «періодом виховання», тобто 
активного зростання і поширення соціального і люд-
ського капіталу, «яке переходить у практику» функ-
ціонування постіндустріального інформаційного  
суспільства, що має деліберативний устрій.  

Стосовно ініціаторів та головних виконавців 
зазначених історичних змін  йдеться про наявність у 
країні і діяльність «тих суспільних груп, які володі-
ють економічним потенціалом та організаційними 
можливостями і володіють здатністю створити нове 
суспільство, засноване на солідарності, співробітни-
цтві, свободі, рівності, а не на безмежній конкурен-
ції, прагненні особистого самоствердження у боро-
тьбі всіх проти всіх» [18, с. 371].  

Дослідження системи власності за нашим під-
ходом чітко окреслює нагальні проблеми україн- 
ського суспільства, які пов’язані зі зростанням соці-
ального і людського капіталу. Аналіз наведених 
вище теоретичних розробок та практичний досвід 
організації окремих суспільств у створенні альтер-
нативних систем та управлінні спільними ресур-
сами, що з часом призводить до стабільних еконо- 
мічних результатів, прогресивного суспільно-еконо-
мічного розвитку, а також вирішує і екологічні  
проблеми, дає можливість зрозуміти роль інститу-
ційних організаторів цих змін. У багатьох випадках 
спостерігається участь науковців і освітян, які вико-
нують роль каталізаторів для основного населення 
території та своєю діяльністю сприяють процесам 
відновлення суспільних відносин на ідеях гума- 
нізму, принципах солідарності, співробітництві, 
співучасті, відповідальності, прагнення до отри-
мання спільної вигоди, усвідомлення важливості 
оволодіння необхідними знаннями, всебічного роз-
витку особистості і можливостей реалізації творчих 
здібностей.  

Одним із показових у визначеному контексті є 
наведений Е. Остром приклад організації коопера-
тивної поведінки селян великих шрі-ланкійських 
поселень в зонах іригаційних проектів на початку 
80-х років.  Ключовим питанням було питання про 
те, чи можливо змінити місцеві правила та, відпо-
відно, і стимули та поведінку селян з метою управ-
ління спільною іригаційною системою на основі са-
моуправління.  

 
 

[Команда організаторів ARTI/Корнелла одного з таких проектів у Гал Ойя на його старті сподівалась на 
одностайну поведінку селян і передбачала примус до виконання ними вимог регулятора, але отримала повний 
спротив щодо цього. У фінальній версії такий підхід було модифіковано у напрямку досягнення певного рівня 
самоорганізації. Передбачалося відповідальність за організацію селян (з виділенням відповідного фінансування) 
покласти на Інститут сільськогосподарських досліджень і освіти (Agrarian Research and Training Institute, ARTI), 
при цьому ARTI при проведенні робіт отримував технічну допомогу від комітету розвитку сільської місцевості 
Корнелльського університету (Rural Development Committee at Cornell University). Після деяких роздумів команда 
ARTI/Корнелла відкинула мету, сформульовану в проектних документах, відповідно до якої протягом чотирьох 
років передбачалося спроектувати і протестувати модель «селянської організації», яка повинна була стати 
єдиною для всіх 19 тис. селян території.  Модель зовнішньої регламентації було відкинуто. Замість цього було 
запропоновано впровадити в середовище, що характеризується взаємною недовірою і непередбачуваністю, 
спеціально навчених «людей-каталізаторів», або, як їх стали називати, інституційних організаторів 
(institutional organizers, IO). Команда ARTI/Корнелла відкинула цю модель зовнішньої регламентації. Тільки після 
того, як у справі організації колективних дій, що вимагають спільної роботи, були досягнуті певні перші успіхи, 
були зроблені подальші кроки у напрямку до побудови більш формальної організації. Консенсус став переважним 
правилом прийняття рішень в організаціях всіх рівнів. Програма не припускала виконання розписаного заздале-
гідь плану дій, але ставила собі за мету такий стан речей, коли селяни стануть розглядати створювані орга-
нізації як свої власні і почнуть брати відповідальність за них на себе.   
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При тій політичній корупції, яка панувала в Шрі-Ланці, успішне вилучення вирішення повсякденних проблем, 
що стосуються питань іригації сільського господарства, зі сфери звичайних політизованих механізмів, являє 
собою виключно важливий крок.   

Взаємна довіра і загальний принцип взаємності були буквально вирощені в ході міжособистісного спілку-
вання. Важливим було й те, що ці зусилля передували спробам створити більші організації. Селяни створили 
організації, які не дотримувались єдиної моделі, схваленої зверху. Зрештою селяни організували свою координа-
цію на чотирьох рівнях, кожен з яких мав вплив на інші, причому визнання і підтримку отримали організації всіх 
рівнів. 

Проект Гал Ойя показав, яким чином зовнішні агенти можуть допомогти людям в подоланні перекручених 
стимулів, які приводили до субоптимальних результатів, навіть коли традиції взаємної недовіри і ворожості 
відтворюються в даній місцевості протягом декількох поколінь. Ці проблеми з великими труднощами підда-
ються вирішенню «зсередини ситуації» - поки головним учасникам, які займають різні позиції, не буде продемо-
нстрована необхідність масштабних змін в структурі стимулів, з якими вони мають справу, їх поведінка зали-
шається незмінною. Зовнішнє втручання необов'язково має бути масштабним і дорогим. Немає необхідності 
також і в залученні на тривалий час великого числа «каталізаторів». Щоб програма, подібна до цієї була успіш-
ною, необхідно, щоб і селяни, і службовці стали розглядати селянські організації у якості легітимних і постійно 
існуючих інструментів вирішення довгострокових проблем, що виникають за умови будь-якої складної іригацій-
ної системи.  

З ініціативою створення зональних організацій виступили селяни-представники. Це стало можливим,  
оскільки програма не припускала виконання розписаного заздалегідь плану дій, але ставила собі за мету такий 
стан речей, коли селяни стануть розглядати створювані організації як свої власні і почнуть брати відпові- 
дальність за них на себе. Наявність зовнішнього інституційного організатора (ІО) відіграло важливу роль по-
долання інерції багатьох років недовіри і небажання працювати спільно. Підтримка процесу отримання вигод 
від співпраці, коли ці вигоди стали очевидними, не була такою вже важкою справою.   

У кінцевому підсумку проект Гал Ойя ознаменував собою радикальне оздоровлення системи. Крім форму-
вання навичок координації, що збільшило загальну ефективність системи, цей проект залишив після себе пра-
цюючі організації, здатні і далі розвивати нові вміння та навички вирішення проблем] [24, с. 314-326].  

 
Е. Остром ставить за мету «сприяти підви-

щенню оцінки тієї майстерності, за якої люди фор-
мують та переформатують ті самі ситуації, в рамках 
яких приймаються індивідуальні рішення і в рамках 
яких люди стикаються з наслідками повсякденних 
дій» [24, с. 346]. Описані дослідницею приклади (у 
більшості невеликих СР-систем), коли присвоюва- 
чі ресурсних одиниць самі трансформували свої 
структури та відійшли від ситуацій, коли неоргані-
зовані індивіди приймають незалежні рішення щодо 
використання СР, тим самим знищуючи їх, до ситу-
ацій, у яких організованими індивідами прийма-
ються послідовні і взаємоузгоджені рішення, що 
враховують зворотній зв'язок. У великих поселен-
нях індивіди були не в змозі трансформувати струк-
туру своїх стимулів без втручання інституціональ-
них організаторів. Але характерним для усіх ситу- 
ацій є накопичення соціального капіталу та відпові-
дні зміни у малих групах, які «у кінці кінців» [24,  
с. 346] стали основою для поширення соціального 
капіталу і його якісного відновлення, паралельно з  
більш масштабними інституційними змінами. Були 
створені апропріативні соціальні організації, які 
стали генераторами соціального капіталу.  

Вирішення проблем колективної дії у велико-
масштабних СР-системах можливе на основі одного 
з принципів проектування – використання вбудова- 
них організацій. Е. Остром спостерігає два варіанти 
вбудованості:  

1) більш великі організаційні осередки форму-
вались на основі раніше організованих менших  осе-
редків (якщо попередньо створюється база у вигляді 

малих груп, граничні витрати, пов’язані з формуван-
ням організаційної бази взагалі є значно нижчими);          

2) першим кроком було створення невеликої 
добровільної асоціації (таким чином індивіди отри-
мували  та розповсюджували точну інформацію 
щодо характеристик їх ресурсної системи), а у пода-
льших діях опора була на попередньо сформовані 
структури.   

Загальним висновком Е. Остром, який ми вико-
ристаємо у якості аргументу у питанні, де ж таки 
створюється соціальний капітал нації, є:  «Успіх в 
тому, щоб почати з первинних дрібних інститутів, 
дозволяє групам індивідів побудувати на базі ство-
реного таким чином соціального капіталу вирішу-
вати більші проблеми, на базі більших і складніших 
інституційних установлень. Сучасні теорії колек- 
тивної дії не загострюють увагу на процесах наро-
щування інституційного капіталу. ... Ці теорії не 
концентруються на забезпеченні пропозиції інсти-
тутів, що найчастіше являє собою процес самотран-
сформації, який реалізується у формі послідовних 
нарощувань» [24, с. 354].  

Ми вирішили детально розглянути приклад ус-
пішного вирішення проблеми управління спільними 
ресурсами в Гал Ойя, тому що він наглядно демон- 
струє і  «інструментальні механізми соціального ка-
піталу» і дієвість «механізмів саморегулювання», 
які інкорпоровані в СР-системі.  «Стратегія втру-
чання, схожа з тією, що використовувалася в Гал 
Ойя була реалізована на Філіппінах, в Непалі і в Таї-
ланді» [ 24, с. 325]. 
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Виникає питання, якщо селяни з Шрі-Ланки, 
Філіппін, Непалу,  Таїланду змогли розвинути соці-
альний капітал,  «налагодили»  його інструмента-
льні механізми, організували самоуправління та ви-
рішили складні проблеми управління СР, які безпо-
середньо вплинули на стан економічної і соціальної 
сфер у цих країнах, то чому Україна з її більш роз-
виненим потенціалом (перш за все рівнем освіти на-
селення) не здатна до сих пір це зробити? Відповідь 
є очевидною: потрібні національна ідея, Проект  
розвитку і каталізатори. У якості національної ідеї і 
Проекту ми пропонуємо концепцію «СВ-СРС» і 
конвергентні інституційні механізми управління 
цією системою, каталізаторами мають бути науко-
вці і освітяни, державі відведена роль інституцій-
ного організатора цих механізмів. Такий підхід 
спрямований на радикальне оздоровлення українсь-
кого суспільства, яке подібно селянам з Шрі-Ланки 
[24, с. 296-325],  наразі перебуває у полоні спотворе-
них стимулів, коли між людьми  та владою, а також 
між самими людьми вкоренилась глибока недовіра. 
Так само домінуючим зразком поведінки є праг-
нення відібрати якомога більше ресурсів з націона-
льного господарства, незалежно від того, легально 
або нелегально, і ухилитися від участі в будь-яких 
заходах, які можуть спричинити за собою будь-яке 
обмеження такої поведінки, а навпаки усіляко її під-
тримувати. Поточна структура стимулів підштовхує 
багатьох суб’єктів господарювання до короткочас-

ної, «індивідуалістичної» стратегії і дестимулює зу-
силля, спрямовані на довгострокові інвестиції в по-
будову організаційної структури, необхідної для 
здійснення колективних дій. При такій системі «сти-
мулів» та відсутності надійних інноваційних меха-
нізмів управління економічним розвитком, виникає 
ситуація, коли збиток завдається всім учасникам – у 
вигляді підвищених виробничих і транзакційних ви-
трат. Тому також представляється мало реальним, 
або простим та швидким за впровадженням, що гро-
мадяни  місцевих громад та чиновники «самі, без 
втручання ззовні, змогли б впоратися з логікою тієї 
ситуації, в якій вони перебували» [24, с. 323] та змі-
нити фундаментальні мотивації, які є основою пове-
дінки індивідів. Схему процесу самотрансформації 
суспільства на основі інструментальних механізмів 
соціального капіталу і самоорганізації, за участю ка-
талізаторів інституційних змін, наведено на ри- 
сунку.  

Наведені теоретичні дослідження соціального 
капіталу, результати емпіричних досліджень з на-
данням «живих» прикладів його функціональної 
значущості та ролі у суспільному розвитку, окрес-
люють важливість прискореного вирішення у пост-
соціалістичних країнах (у тому числі і в Україні), що 
перебувають у важкому кризовому стані періоду 
глобальних суспільних трансформацій, проблеми 
відтворення соціального капіталу.  

 
 

 
 

Рисунок. Процес самотрансформації у формі послідовних прирощень  
на основі інструментальних механізмів соціального капіталу і самоорганізації  

(розроблено автором на основі праці Е. Остром [24] та власних досліджень) 
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інституційних механізмів.  Формування і зростання 
соціального капіталу у СВ-СРС ми сприймаємо як 
об’єктивно зумовлену необхідність  розвитку цієї 
системи. У свою чергу у межах СВ-СРС у індивідів 
є можливість відтворення, накопичення соціального 
капіталу та конвертування його у економічний капі-
тал. Інституційні механізми СВ-СРС, які передбача-
ють безпосередню участь індивіда в процесах уп-
равління СВ, у тому числі інституційному проекту-
ванні (створенні інституційних механізмів та їх еле-
ментів, у тому числі правил) на правах повного ін-
ституційного власника вирішують проблеми колек-
тивної дії, які також супроводжують і процеси фор-
мування соціального капіталу як суспільного блага.  

Стосовно витоків (у першу чергу джерел фінан-
сування) поширення соціального капіталу в ситуації 
українських реалій, вимоги є до світового топ-мене-
джменту, в частині коректування запропонованих 
нам формул глобалізації (Вашингтонського і пост-
Вашингтонського консенсусу). Конвергентні меха-
нізми СВ-СРС мають спрямування на відтворення 
системи капіталу в українській економіці (у тому 
числі соціального і людського) та є інструментом та-
кого відтворення [34], що логічно можна вважати 
формулою глобалізації та запропонувати її «на роз-
гляд» глобальних фінансових установ. Щодо розу-
міння внутрішніх  джерел фінансування розвитку 
соціального капіталу ми можемо звернутись до роз-
робників теорії капіталу:  «Різні види капіталу мо-
жуть виникати з економічного капіталу, проте це 
можливо тільки ціною більш-менш серйозних зу-
силь по трансформації, необхідних для виробництва 
типу влади, яка була б ефективною в даному полі». 
Також зазначається, що відносини соціального капі-
талу або соціальні зобов'язання «не можуть вини-
кати миттєво в якийсь відповідний момент доти, 
поки не складуться і не будуть підтримуватися про-
тягом тривалого часу – як би будучи самоціллю (і, 
отже, не будучи прив'язаними до періоду свого ви-
користання). Це досягається ціною інвестицій у спі-
лкування [sociability], яке з необхідністю є довго-
строковим» [20, с. 70].  Тобто держава, на яку відпо-
відно до наших теоретичних розробок покладається 
зобов’язання бути організатором формування кон-
вергентних інституціональних механізмів СВ-СРС, 
повинна спрямовувати достатні ресурси на ство-
рення соціального і людського капіталу у країні, «з 
точки зору логіки соціального обміну – це серйозна 
інвестиція, прибуток від якої в кінцевому підсумку 
виявиться в грошовій або будь-якій іншій формі» 
[20, с. 71].   

Висновки. Таким чином, функціонуванням 
СВ-СРС створюються умови для формування і на-
рощування соціального капіталу, а її інституційні 
механізми стають інструментом організації цих про-
цесів. Запропонований підхід, який базується на ме-
тодологічному інституціоналізмі, можна вважати 

концептуальною основою, що може інкорпорувати 
у собі елементи обох наукових напрямів, які опису-
ють і пояснюють соціальну поведінку – соціологіч-
ного (індивід розглядається як соціалізований  
елемент, його поведінка управляється соціальними 
нормами, правилами і зобов’язаннями) і економіч-
ного (індивіди є особами, що приймають самостійні 
рішення і діють незалежно, керуючись власними ін-
тересами), не руйнуючи загальної їх структури.  

Дослідники соціального капіталу висловлюють 
думку, що «трансформацію потенціалу відносин у 
соціальний капітал може ініціювати безліч причин. 
Однією з них є «свідомий» перехід сторін до більш 
тісної співпраці, що дозволяє вирішувати якісно 
нові завдання» [23]. Ми вважаємо, що впровадження 
концепції СВ-СРС може стати і причиною і інстру-
ментом такої трансформації шляхом налагодження 
її конвергентних інституційних механізмів за роз- 
робленою нами структурою, які формуються і діють 
за принципами інституційного проектування. 

Управління СВ-СРС – це не колективне воло-
діння майном. За допомогою участі індивідів-влас-
ників цієї системи в інституціональному проекту-
ванні її інституційних механізмів, воно має забезпе-
чувати функціонування економіки і суспільства на 
демократичних засадах. Інституційні механізми СВ-
СРС стимулюють  і зумовлюють соціальні зв’язки, 
виробляючи взаємне знання і визнання в межах сис-
теми, тобто є інструментом формування мережі 
зв’язків, їх відтворення в процесі виробничої і сус-
пільної діяльності агентів як власників їх спільної 
ресурсної системи.  

Щодо підходів до визначення сутності соціаль-
ного капіталу, зміст яких викладений у таблиці, слід 
зазначити наступне. Соціальний капітал, у першу 
чергу, слід розглядати як елемент системи інституту 
«капітал», яким виконуються певні функції, відпо-
відно до змісту категорії, яка засновує цей інститут.  
Тільки у складі економічного, соціального і людсь-
кого капіталу, які взаємодіють і конвертуються один 
в інший, ця система забезпечує існування і життєді-
яльність суспільства.  Від якості цих складових і їх 
здатності бути збалансовано продуктивними зале-
жить рівень розвитку окремої соціально-економіч-
ної системи. Проаналізована сутність соціального 
капіталу з теоретичних робіт, значущості інвесту-
вання в цю форму капіталу та проблем, із цим 
пов’язаних. Системи інститутів капіталу і власності 
формуються взаємопов’язаними категоріями «капі- 
тал» і «власність», мають однакову структуру (як і 
інші інститути, які формують інституційну струк-
туру суспільства, відповідно до розробленого нами 
підходу до розуміння інституту [35]). Виходячи з 
того, що відносини власності є генетичним рівнем 
суспільства, які пронизують усі інші сфери людсь-
кого буття і є системоутворюючими, то можна при-
пустити, що система інституту власності «інкорпо- 
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рує» в собі  інші базові інститути і «відбувається» це 
через дію її інституційних механізмів. Спроектовані 
нами конвергентні інституційні механізми СВ-СРС 
мають бути задіяні у відтворенні системи капіталу, 
із визначеним складом форм капіталу (економічний, 
людський і соціальний) і виконують роль інструме-
нту у їх формуванні та збалансуванні. Якщо інди-
віди відчуватимуть, що вони є безперечними влас-
никами (та коли права власності захищені) фінансо-
вого, фізичного і людського капіталу в межах їх спі-
льної системи власності, а також і повними інститу-
ційними власниками, як інституційні підприємці 
або проектувальники інституційних механізмів цієї 
системи, то вони свідомо будуть витрачати певні ре-
сурси різних видів (час, матеріальні, енергія тощо) з 
метою поступового нарощування соціального капі-
талу у своєму середовищі, що конвертується інші 
форми капіталу та безпосередньо впливатиме на збі-
льшення людського капіталу у наступних поколін-
нях. Викладена авторська позиція ґрунтується на си-
стемному підході і методологічному інституціоналі-
змі.  
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Міночкіна О. М. Механізми формування со-

ціального капіталу в системі власності  
Стаття є продовженням попередніх робіт, при-

свячених з’ясуванню питань, пов’язаних з методо-
логією дослідження власності, виробленню теоре-
тико-методологічного базису здійснення практичної 
діяльності з перетворення системи власності у пе-
ріод глибоких трансформацій України на шляху пе-
реходу суспільства і економіки до постіндустріаль-
ної стадії розвитку. Викладено результати автор-
ського дослідження системи інституту власності як 
спільної ресурсної системи, її конвергентних інсти-
туціональних механізмів у взаємозв’язку із систе-
мою функціонування капіталу. Досліджено сучас-
ний стан теоретичних і практичних аспектів соці- 
ального капіталу, його інструментальні механізми 
та можливості їх застосування в процесі глобальних 
трансформацій українського суспільства і реформу-
вання національної економіки. В межах концепції 
«Система власності-спільна ресурсна система» ви-
значено та проаналізовано взаємозв’язок і взаємодія 
інструментальних механізмів соціального капіталу і  
конвергентних інституційних механізмів цієї сис-
теми.   

Ключові слова: власність, капітал, методоло- 
гічні підходи, система, управління, інститут власно-
сті,  інституціональний механізм, система капіталу, 
соціальний капітал, інституціональна система, кон-
вергентність, реформування, трансформація, делібе-
ративний суспільний устрій, самоорганізація. 

 
Миночкина О. Н. Механизмы формирова-

ния социального капитала в системе собственно-
сти 

Статья является продолжением предыдущих 
работ, посвященных выяснению вопросов, связан-
ных с методологией исследования собственности, 
выработке теоретико-методологического базиса 
осуществления практической деятельности по пре-
образованию системы собственности в период глу-
боких трансформаций Украины на пути перехода 
общества и экономики к постиндустриальной ста-
дии развития. Изложены результаты авторского ис-
следования системы института собственности как 
общей ресурсной системы, ее конвергентных инсти-
туциональных механизмов во взаимосвязи с систе-
мой функционирования капитала. Рассмотрены со-
временное состояние теоретических и практических 
аспектов социального капитала, его инструменталь-
ные механизмы и возможности их применения в 
процессе глобальных трансформаций украинского 
общества и реформирования национальной эконо-
мики. В рамках концепции «Система собственно-
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сти-общая ресурсная система» определены и про-
анализированы взаимосвязь и взаимодействие ин-
струментальных механизмов социального капитала 
и конвергентных институциональных механизмов 
этой системы. 

Ключевые слова: собственность, капитал, мето-
дологические подходы, система, управление, инсти-
тут собственности, институциональный механизм, 
система капитала, социальный капитал, институци-
ональная система, конвергентность, реформирова-
ние, трансформация, делиберативний обществен-
ный строй, самоорганизация. 

 
Minochkina O. The mechanisms of formation of 

social capital in the system of ownership  
The article is a continuation of previous works de-

voted to clarifying issues related to the methodology of 
property research, the development of theoretical and 
methodological basis of practical implementation of the 
transformation of property during the deep transfor- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mation of the Ukrainian state in the transition society 
and economy to a post-industrial stage of development. 
The results of the author's research institute a property 
system as a common resource system, its convergent 
mechanisms in conjunction with the system functioning 
capital. The present state of theoretical and practical as-
pects of social capital, its tools and mechanisms for their 
possible application in the global transformation of 
Ukrainian society and reforming the national economy 
have been worked out. Within the concept of " property 
system – joint resource system" the relationship and in-
teraction mechanisms tool of social capital and con-
verged institutional mechanisms of the system have 
been identified and analyzed. 

Keywords: property, capital, methodological ap-
proaches, system management, the institution of prop-
erty, institutional mechanism, the capital system, social 
capital, institutional system, convergence, reform, trans-
formation, deliberative social order, self-organization. 
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Становление эры тотального инновационного 

совершенствования сопровождается трансформа-
цией содержания процессов, лежащих в его основе. 
Так, наблюдается существенное расширение границ 
интеграционных процессов. Возникающее в настоя-
щее время интеграционное взаимодействие суще-
ственно отличается от распространенного в про-
шлом веке опыта. Развиваясь, интеграционные 
связи уже не требуют организационной оформлен-
ности, но при этом отличаются все большей струк-
турной сложностью и носят тотальный характер. 
Данное обстоятельство обусловливает необходи-
мость всестороннего изучения особенностей инте-
грационных процессов и моделирования региональ-
ного развития с учетом этих особенностей.   

Целевой направленностью разработки и реали-
зации стратегии регионального развития является 
решение следующих задач:  

– повышение конкурентоспособности региональ-
ной экономики в целом; 

– обеспечение возрастающего спроса на про-
дукцию доминирующих отраслей; 

– расширение экспортного потенциала и воз-
можностей импортозамещения по наиболее значи-
мым для региональной и национальной экономики 
видам продукции; 

– обеспечение занятости трудоспособного 
населения; 

– привлечение инвестиций в развитие промыш-
ленного сектора и инновационной инфраструктуры, 
охрану окружающей среды и улучшение экологиче-
ской ситуации; 

– обеспечение сбалансированного развития 
экономики [9]; 

– возникновение все новых угроз, связанных с 
глобализацией общественно-экономической и поли-
тической жизни; 

– возрастание вероятности тупикового разви-
тия, связанной с усилением роли технологических 
средств в когнитивных процессах [14]. 

Указанные задачи, безусловно, являются важ-
ными и требующими незамедлительного решения, 
однако главной проблемой любой экономической 
системы в настоящее время выступает ресурсный 

дефицит, эффективным средством борьбы с кото-
рым по праву считается интеграционное взаимодей-
ствие. 

Под интеграцией мы понимаем установление 
взаимовыгодных связей и сотрудничества, способ-
ствующее формированию структур, приобрета- 
ющих системные свойства, в рамках которых 
наблюдается достижение синергетического эффекта 
[2-5, 9, 10, 11].  

Развитие интеграционных процессов имеет два 
аспекта. С одной стороны, интеграционное взаимо-
действие выступает катализатором регионального 
развития. Разделяя провайдеровский подход к реги-
ональному развитию, сформулированный в работах 
А. Гончарова [6, 7],  мы считаем, что субъекты ре- 
гиональной экономики осознают необходимость 
обеспечения сбалансированного развития региона, 
которое воспринимается ими одновременно как 
средство и как условие достижения собственных це-
лей (удовлетворения собственных интересов). По-
этому, преследуя цель решить свои ресурсные и 
иные проблемы, субъекты региональной экономики 
вступают в интеграционное взаимодействие друг с 
другом и упрочивают каркас региональной эконо-
мики, формируя устойчивые партнерские связи. С 
другой стороны, интеграционные процессы пред-
ставляют собой индикатор региональной ситуации, 
так как по глубине, интенсивности и структуре ин-
теграционных процессов можно делать вывод о сба-
лансированности регионального развития, архитек-
туре и «культуре» экономических, производствен-
ных, социальных отношений в регионе. 

Рассматривая региональную экономическую 
систему в качестве инновационной среды, А. Поля-
ковым была предложена оригинальная группи- 
ровка актуальных для текущего момента особенно-
стей интеграционных процессов: 

– установление интеграционных связей соответ-
ствует тенденции к глобализации мировой эконо-
мики, что обусловливает необратимость интеграци-
онных процессов и их «продуцирование» во все бо-
лее совершенных формах; 

– субъекты региональной экономики в своем 
поступательном развитии выходят на качественно 
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новые уровни, что приводит к доминированию от-
дельных из них и вовлечению остальных в интегри-
рованные структуры, соответствующие потребно-
стям лидирующих участников; 

– установление интеграционных связей проис-
ходит в соответствии с их природой, т.е. на взаимо-
выгодных условиях, лишенных насильственности и 
директивности, упразднении формальных границ и 
рамок интеграционного взаимодействия, формиро-
вании связей, соответствующих территориальной, 
идеологической, целевой и стратегической располо-
женности субъектов региональной экономики по от-
ношению друг к другу [9]; 

– развитие интеграционных связей носит инер-
ционный характер. А. Черникова, проводя периоди-
зацию развития Белгородской области, пришла к 
выводу, что перемещение существующих и созда-
ние новых производств изменяет региональные со-
отношения спроса и предложения, создает новые 
рыночные ниши, меняет территориальные границы 
регионов, при этом развитие интеграционных про-
цессов на региональном уровне способно привести 
к конвергенции за счет увеличения числа вовлека- 
емых в эти процессы агентов [8, 12, 13]; 

– интеграционное взаимодействие основыва-
ется на сравнительном преимуществе субъектов ре-
гиональной экономики – выпускать определенные 
товары или оказывать определенные услуги [9], про-
являющемся в организации межрегиональной ко-
операции и международной торговли; 

– интеграционное взаимодействие предпола-
гает активное участие в этих процессах исполни-
тельных органов государственной власти, поощря-
ющих проведение научных исследований и разрабо-
ток организациями сферы образования, а также ин-
новационно активными предприятиями из других 
сфер [9].  

Интеграционные процессы характерны для лю-
бой сферы экономики, причем их интенсивность 
возрастает в случае ухудшения экономической си-
туации. Так, например, в агропромышленной сфере 
нашей страны на протяжении последних лет наблю-
далось, как минимум, три волны  интеграционной 
активности:  

– первая волна – вторая половина 90-х годов, 
когда развитие интеграционных процессов было вы-
звано общей для всех участников экономики ресурс-
ной недостаточностью;  

– вторая волна – 1998 г., когда объявленный де-
фолт спровоцировал рост деловой активности оте-
чественных предпринимателей, стремившихся со-
здавать крупные диверсифицированные холдинги;  

– третья волна – 2008 г., ознаменовавшийся ми-
ровым экономическим кризисом, который ухудшил 
позиции в индустриальной сфере экономики, что 
привело к отказу от побочной интеграции и стало 

основанием для развития вертикальных и горизон-
тальных интеграционных связей [11].  

В настоящее время мы переживаем период раз-
вития интеграционных процессов в наиболее совер-
шенных формах, таких как научно-производствен-
ные кластеры, исследованные  М. Портером. Интер-
претировав идею М. Портера, Ю. Ахенбах выдви-
нула гипотезу и подтвердила ее теоретическими вы-
водами, которые сводятся к следующему: формиро-
вание научно-производственных кластеров основы-
вается «на взаимодействии органов государствен-
ной исполнительной власти с наиболее конкуренто-
способными субъектами региональной экономики 
из числа крупных промышленных предприятий, 
научно-исследовательских и образовательных учре-
ждений, инфраструктурных объектов, позволя- 
ющем реализовать принцип индикативности в 
управлении экономикой региона и обеспечить со-
созидательность в достижении целей регионального 
развития посредством континуальной и одновре-
менной кооперации, интеграции и конкуренции 
между участниками кластера» [1]. В настоящее 
время можно констатировать, что период формиро-
вания кластеров в соответствии с административной 
моделью завершен. Дальнейшее развитие интегра-
ционных процессов носит не формальный инициа-
тивный характер и находит свое отражение в фор-
мировании научно-производственных кластеров на 
основе либеральной модели или в формировании 
инновационных комплексов. 

Обращаясь вновь к интеграционным процес-
сам, характерным для агропромышленной сферы 
нашей страны, следует отметить, что развитие ин- 
теграционного взаимодействия в 70-х годах про-
шлого века привело к созданию агропромышлен-
ного комплекса, включающего три сферы: сельско-
хозяйственное производство, производство пище-
вых продуктов из сельскохозяйственного сырья и 
производство средств производства для первых 
двух сфер. На мезо экономическом уровне в настоя-
щее время наблюдаются схожие процессы, только 
выходящие за рамки отдельного вида деятельности 
или сектора экономики, способствующие, обеспече-
нию сбалансированного развития региона и, что са-
мое главное, – формированию нового экономиче-
ского уклада, соответствующего представлениям о 
когнитивной экономике. Последнее замечание акту-
ализирует инновационную направленность интегра-
ционного взаимодействия, проявляющуюся в пре-
имущественном развитии форм интеграционных 
процессов, позволяющих реализовать научно-ис-
следовательский потенциал участников и эффек-
тивно осуществлять инновационную деятельность 
(см. таблицу). В целом, развитие интеграционных 
процессов должно привести к достижению страте-
гических ориентиров, заключающихся в повышении 
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удельного веса экспорта отечественной высокотех-
нологичной продукции на мировой рынок, повыше-
нии инновационной ориентированности бизнеса, 
проведении масштабного перевооружения и модер- 

низации промышленности, адаптации всех ступеней 
системы образования к созиданию когнитивной эко-
номики, формировании национальной инновацион-
ной системы.  

 

Таблица 
Формы развития интеграционных процессов в инновационной среде региона 

Форма  
интеграционных  

процессов 
Функции 

Особенности формирования и развития  
интегрированных экономических структур в регионах 

Традиционные формы 
Технопарк Комплексное инфраструктур-

ное обеспечение научных ис-
следований и разработок субъ-
ектов региональной экономики

Интеграционное взаимодействие образовательных, научно-исследова-
тельских, промышленных и иных организаций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность  

Сеть отраслевых  
бизнес-инкубаторов  
(технопарков) 

Комплексное инфраструктур-
ное обеспечение инноваций, 
содействие их продвижению 

Целью интеграционного взаимодействия является заполнение инноваци-
онного пространства региона сетевой структурой, имеющей общую для 
ее участников стратегию. Достижение эффекта происходит за счет гори-
зонтальной интеграции провайдеров инноваций 

Научно-производственная  
фирма 

Генерация  научных исследова-
ний и разработок 

Интеграционное взаимодействие носит разовый характер, связи устанав-
ливаются для реализации конкретных инновационных проектов, достиже-
ние эффекта происходит за счет установления интеграционных связей по 
вертикали  

Индустриальный парк 
(зона) 

Содействие научным исследо-
ваниям и разработкам, их ком-
мерциализации и диффузии 

Территориальная локализация инновационно активных субъектов регио-
нальной экономики, относящихся к промышленной сфере, вступающих в 
суб-интеграционные отношения 

Инновационно-техноло-
гический центр 

Интеграционное взаимодействие субъектов региональной экономики, 
территориально локализованных в центрах регионального развития 

Перспективные формы 
Когнитивный центр Прогнозирование инновацион-

ной деятельности, экспертиза 
инновационных проектов, пла-
нирование регионального раз-
вития, моделирование сбалан-
сированного развития региона  

Интеграционное (суб-интеграционное) взаимодействие охватывает научно-
исследовательские и образовательные организации, а также исполнитель-
ные органы государственной власти, осуществляющие планирование и про-
гнозирование влияния инновационной деятельности на результаты функ-
ционирования в государственном, региональном и корпоративном секторах 
экономики, разработку и отбор  приоритетных инновационных проектов, 
реализация которых позволит региону перейти к новому технологическому 
укладу 

Научно-производствен-
ный  
кластер 

Повышение концентрации кон-
курентоспособных субъектов 
региональной экономики на ос-
нове развития процессов инте-
грации, кооперации и состяза-
тельности 

Интеграционные процессы, происходящие в регионах с высоким инноваци-
онным потенциалом с участием органов государственной исполнительной 
власти, наиболее конкурентоспособных предприятий и организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность, вузов, НИИ, не требующие ор-
ганизационно-правовой оформленности. Достижение эффекта наблюдается в 
границах территориальной локализации субъектов интеграционного взаимо-
действия совпадающих с концентрацией конкурентоспособных субъектов ре-
гиональной экономики 

Инновационный  
комплекс 

Формирование инновационной 
среды и инновационной си-
стемы (структуры) в террито-
риальных границах региона 

Установление организационно-экономических  связей между элементами 
инновационной системы региона. Достижение эффекта наблюдается в 
масштабах региональной и национальной инновационной системы 

 
Представляя собой взаимовыгодное сотрудни-

чество, интеграционные процессы в инновационной 
среде региона следует рассматривать с системных 
позиций, а их результативность оценивать как до-
стижение синергетического эффекта за счет:  повы-
шения доступности информации и технологий; 
устранения издержек, сопровождающих трансфер 
инноваций; повышения капитализации инноваци-
онно активных предприятий и организаций региона; 
выхода на новые рынки с инновационной продук-
цией; приращения доходов интегрированной струк-
туры в результате объединения доходов ее участни-
ков; перетока знаний, информации, инноваций в 
процессе интеграционного взаимодействия.  

Выводы. Испытывая ресурсные затруднения, 
наиболее активные и целеустремленные участники 
экономических отношений стремятся к установле-
нию интеграционных связей, вступают в интеграци-
онное взаимодействие с целью повышения эффек-
тивности своей деятельности и тем самым приводят 
в действие механизм формирования инновационной 
среды, лежащий в основе функционирования эконо-
мики инновационного типа, являющейся залогом 
успешного позиционирования страны в системе ми-
рохозяйственных связей. 
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Еволюція форм інтегрованих економічних  
структур в регіонах 

Стаття присвячена дослідженню сучасного 
стану та перспектив розвитку інтеграційних проце-
сів з участю суб'єктів регіональної економіки. Ав-
тори розглядають еволюцію форм інтеграційної вза-
ємодії і розглядають найбільш досконалі з них, що 
виходять за галузеві і секторальні рамки, які спри- 
яють ефективному розвитку регіона в цілому.  

Ключові слова: інтеграційні процеси, інтегра-
ція, взаємодія суб'єктів регіональної економіки, ре-
гіон, регіональна економіка, форми інтеграційної  
взаємодії. 
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М. В. Эволюция форм интегрированных эконо-
мических структур в регионах 

Статья посвящена исследованию современного 
состояния и перспектив развития интеграционных 
процессов с участием субъектов региональной эко-
номике. Авторы рассматривают эволюцию форм ин-
теграционного взаимодействия и рассматривают 
наиболее совершенные из них, выходящие за отрас-
левые и секторальные рамки, способствующие эф-
фективному развитию региона в целом.  

Ключевые слова: интеграционные процессы, 
интеграция, взаимодействие субъектов региональ-
ной экономики, регион, региональная экономика, 
формы интеграционного взаимодействия. 
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tion of an integrated economic structures in the re-
gions  

The article investigates the current state and pro-
spects of development of integration processes with par-
ticipation of subjects of the regional economy. The au-
thors consider the evolution of integration interaction 
forms and consider the most perfect of them, beyond the 
branch and sectoral framework conducive to the effec-
tive development of the region as a whole. 
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«НОВАЯ РАЗУМНАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
 
Долгосрочное развитие города невозможно без 

разработки системной стратегии, представляющей 
собой интегрированную (обладающую внутренним 
единством) модель поэтапных и одновременных 
действий по достижению поставленных целей. 
Спектр возможных действий зависит от конкурент-
ных преимуществ экономики города, сложившихся 
внутри- и внешнеэкономических связей, полноты и 
правильности идентификации современных и буду-
щих вызовов и трендов экономического развития. 
Определяющей становится концепция, которая бу-
дет положена в основу стратегии развития города. 

Современная наука выработала две концепции, 
которые уже несколько десятилетий конкурируют 
между собой, – постиндустриальную и «разумную 
неоиндустриальную» (“smart new industrial”). В ос-
нове каждой из них лежат соответствующие сектора 
и субсектора экономики: постиндустриальной – 
сфера услуг, разумной неоиндустриальной – высо-
кая и средневысокая промышленность, а также про-
грессивные и креативные услуги. 

Целью статьи является разработка научно-ме-
тодического подхода к оценке процессов «разумной 
новой индустриализации» городов промышленных 
регионов на основе количественных индикаторов, 
характеризующих данную стадию модернизации 
экономического базиса городов. 

Авторы исходят из классификации субсекторов 
сферы услуг следующим образом. Традиционные 
услуги: торговля; деятельность гостиниц и рестора-
нов; операции с недвижимым имуществом; предо-
ставление коммунальных и индивидуальных услуг; 
временное размещение и организация питания; про-
грессивные услуги: деятельность транспорта и 
связи; финансовая деятельность; государственное 
управление; здравоохранение; информация и теле-
коммуникации; туристическая деятельность; дея-
тельность в сфере административного и вспомога-
тельного управления; креативные услуги: образова-
ние; рекламная и маркетинговая деятельность; про-
фессиональная, научная и техническая деятель-
ность; искусство, спорт, развлечения.  

В соответствии с методикой ОЭСР промыш-
ленная продукция по уровню наукоемкости делится 
на такие группы: продукция высокой наукоем- 

кости: авиакосмическая и передовая военная про-
дукция; компьютерное и офисное оборудование; 
средства связи, включая радио- и телевизионное 
оборудование; продукция фармацевтики и медицин-
ское оборудование; продукция средневысокой на-
укоемкости: научное оборудование; моторные 
устройства, электрические машины, станки; неэлек-
трическое оборудование; транспорт; химическая 
продукция; продукция средненизкой наукоемкости: 
черные и цветные металлы; металлические и неме-
таллические минеральные продукты; суда; рафини-
рованная медь и ее продукты; химическая и резино-
техническая продукция; продукция низкой науко-
емкости: бумага и печатная продукция; текстиль, 
шерстяные изделия, одежда, кожа; продукты пита-
ния, напитки, табак; мебель. 

Впервые деление экономики на три сектора 
предложил Алан Фишер в 1939 г. [1]. В последствии 
данная типология была уточнена в работах Колина 
Кларка в 1940 г. [2]. Предложенная типология выде-
ляла три сектора: 

а) первичный – относилась деятельность, свя-
занная с фактором производства «земля» – сельское 
и лесное хозяйство, рыболовство, добывающая про-
мышленность; 

б) вторичный – относились отрасли обрабаты-
вающей промышленности; 

в) третичный – сфера услуг (сектор нематери-
альных благ). 

В своем развитии города проходят три стадии: 
уже пройдены доиндустриальная и индустриальная 
стадии и происходит вхождение в пост- или «разум-
ную неоиндустриальную» стадию. В доиндустри-
альный период города были центрами культурной, 
политической жизни, сосредоточением ремеслен-
ного труда и торговых площадок. В этот период ос-
новными видами деятельности были ремесло и тор-
говля. Индустриализация принесла городам статус 
центров экономического развития, породила множе-
ство городов, ориентированных на промышленное 
производство. Она изменила города в основном бла-
годаря привнесению массового производства, осно-
ванного на принципах Тейлора и Форда, и механи-
зации технологических процессов. 
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В период завершения индустриализации стали 
формироваться города-центры, некоторые из кото-
рых сочетали два качества: административный 
центр крупной территориальной единицы и деловой 
и/или культурный центр. Последнее стало возмож-
ным благодаря перемещению промышленности за 
пределы города, вследствие развития технологий 
производства и систем управления производством, в 
первую очередь дистанционного управления, когда 
в городе остаются только подразделения, выполня-
ющие исследовательские, управленческие и конт-
рольные функции. Такие города стали центрами по-
требления товаров и услуг. Эти преобразования 
дали основу утверждать, что на смену эпохи произ-
водства пришла эпоха обслуживания, которую при-
нято называть постиндустриальной.  

Период индустриализации экономики спрово-
цировал массовое перемещение рабочей силы из 
первичного (сельское хозяйство) сектора экономики 
во вторичный (перерабатывающая промышлен-
ность). Впервые эту особенность отразил Жан Фу-
растье в своей работе «Великая надежда ХХ века» 
[3], в основе которой легла гипотеза о трехсекцион-
ном делении экономики А. Фишера и К. Кларка.  

Основываясь на своей теории перелива рабочей 
силы между секторами экономики Ж. Фурастье был 
первым, кто сформулировал концепцию постинду-
стриального общества, которую он видел как «циви-
лизацию услуг». Основные черты постиндустриаль-
ного общества, выделенные им, сводились к следу-
ющему: в профессиональной сфере – ручной или по-
луручной труд, во внепрофессиональной – приго-
родный образ жизни, в интеллектуальной – возрож-
дение религиозного (мистического) опыта и сниже-
ние важности научного знания. 

Распределение рабочей силы между тремя сек-
торами экономики в зависимости от стадии разви-
тия общества Ж. Фурастье представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Занятые в секторах экономики в зависимости  
от стадии развития общества по Ж. Фурастье 
Тип общества Сектор экономики, % занятых 

первич-
ный 

вторич-
ный 

третич-
ный 

Доиндустри-
альное  70 20 10 
Индустриаль-
ное  40 40 20 
Постинду-
стриальное  10 20 70 

 
Вторым индикатором, характеризующим ста-

дию промышленного развития общества, Ж. Фура-
стье выделил среднедушевой доход, уровень кото-
рого зависит от степени развития одного из секторов 

экономики. Он предложил следующую классифика-
цию стран: 

1. Развивающиеся страны. Имеют низкий уро-
вень дохода на душу населения. Основную долю ва-
лового внутреннего продукта создают в первичном 
секторе экономики, имеют слаборазвитые науку, 
технику и технологии.  

2. Развитие страны. Имеют средней уровень до-
хода на душу населения. Генерируют валовой про-
дукт во вторичном секторе экономики. Роль вторич-
ного сектора повышается благодаря индустриализа-
ции, которая повышает глубину переработки ресур-
сов и обеспечивает автоматизацию производства. В 
третичном секторе развиваются финансовые и ад-
министративные (государственные) услуги. 

3. Высокоразвитые страны. Имеют высокий 
уровень среднедушевого дохода и основную долю 
ВВП создают в третичном секторе экономики. На 
данной стадии развития общества в первичном и 
вторичном секторах большинство процессов авто-
матизировано, что приводит к перемещению рабо-
чей силы в растущий третичный сектор.  

В последствии с ростом третичного сектора ис-
следователи стали выделять четвертичный (рост за-
нятости в финансовых, юридических, информаци-
онных и некоторых специфических компаниях, свя-
занных с услугами для бизнеса) и пятеричный (сек-
тор услуг для населения, требующие особенно вы-
сокого уровня квалификации персонала: образова-
ние, медицина, административное обслуживание и 
т.п.) сектора экономики. 

Концепция постиндустриального общества 
долгое время была основной, поскольку считалось, 
что она описывает общество к которому должно 
стремиться любое другое общество, желающее раз-
виваться. В основу данной теории положена доми-
нанта сферы услуг, особенно ее информационного 
сектора. В связи с этим считалось, что основным ре-
сурсом постиндустриального общества является ин-
формация, в то время как энергия и первичные усло-
вия производства (сырье) относились к индустри-
альному и доиндустриальному обществам соответ-
ственно. Однако постиндустриальная доктрина, 
подчеркивавшая ускоренный переход от производ-
ства материальных благ к производству информа-
ции, несмотря на свою популярность так и осталась 
теорией, больше пригодной для разработки других 
концепций, таких как концепция информационного 
общества.  

Главным сдерживающим фактором, не позво-
лившим постиндустриальной теории реализоваться 
на практике, стало отсутствие в ней самодостаточ-
ности. Самодостаточность постиндустриального об-
щества выражается «…в том смысле, что их суще-
ствование не должно в обязательном порядке требо-
вать рядом наличия большого количества обществ, 
находящихся на предыдущем этапе развития» [4]. 
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Постиндустриализм хоть и принес западным обще-
ствам информационную экономику, но произошло 
это благодаря тому, что производство материальных 
благ, без потребления которых данные общества не 
могут существовать, было перенесено в развива- 
ющиеся страны с дешевой рабочей силой и природ-
ными ресурсами. Развитие информатизации позво-
лило дистанционно управлять производственными 
процессами, но полностью их заменить в экономике 
не получилось.  

С конца ХХ - начала XXI ст. в западной науч-
ной литературе в связи с началом восходящего этапа 
новой очередной «длинной волны» Н.Д. Кондрать-
ева, а затем и на территории постсоветского про-
странства, стала набирать силу теория «новой ра-
зумной индустриализации» (неоиндустриализации, 
smart new industrialization). Постиндустриализм при-
нес в развитые страны деиндустриализацию, выра-
зившуюся в росте безработицы и потере индустри-
альных навыков у рабочей силы. Развитые страны 
первыми осознали угрозу постиндустриального 
подхода к экономическому развитию и приняли ре-
шение реиндустриализировать свои экономики на 
принципах «новой разумной индустриализации». 

Вначале об этом заявили Великобритания и США 
[5-6], затем Франция и Германия (стратегии «Ев-
ропа-2020», «Индустрия 4.0»), Япония и Китай.  

«Новая разумная индустриализация» – это при-
оритетное развитие промышленности высокой и 
средневысокой наукоемкости и прогрессивного и 
креативного субсекторов услуг на основе передо-
вого производства [7, с. 12]. Зависимость уровня 
экономического развития государства от состояния 
его промышленного комплекса уже не оспарива-
ется. Страны, стремящиеся сохранить экономиче-
ское лидерство строят свою экономическую поли-
тику на основе концепции неоиндустриализации. В 
Европейском Союзе разработана и внедряется ак-
тивная промышленная политика, цель которой пере-
ломить негативные тенденции в развитии промыш-
ленности и, за счет возвращения производств и по-
вышения наукоемкости производства, значительно 
увеличить ее долю в ВВП [8]. 

На рис. 1 наглядно продемонстрирована низкая 
доля добавленной стоимости в перерабатывающей 
промышленности в ВВП некоторых стран Евросо-
юза, особенно Франции и Испании, и в Украине.  

 

 
 

Рис. 1. Добавленная стоимость3 в перерабатывающей промышленности, в % от ВВП 

Источник: расчёты сделаны на основе данных Мирового Банка [9] 
 
В основе современной политики реиндустри- 

ализации Европы лежит принцип децентрализации, 
когда сила центра, продуцировавшего инновации и 
осуществлявшего административное управление 
экономическим развитием, теряет свою значимость, 

                                                        
3 Добавленная стоимость рассчитана без учета амортизации, истощения и деградации природных ресурсов. 

а на первый план выходит территория (регион), спо- 
собная создавать технологические и организацион-
ные инновации, самостоятельно запускать и коорди-
нировать процессы экономического развития [10]. И 
города в децентрализованном экономическом про- 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ukraine 34,6 31,0 28,4 29,8 32,7 19,2 19,7 20,1 20,7 22,8 19,6 23,1 23,1 20,0 17,8 17,5 13,8 14,3 13,0 13,1 14,2

Spain 17,6 17,7 18,1 18,1 18,0 17,8 17,4 16,9 16,5 16,1 15,7 15,5 15,0 14,5 13,2 13,3 13,5 13,1 13,1 13,2 13,3

Romania 25,2 26,9 25,6 23,7 21,6 22,1 24,3 24,1 22,8 23,4 23,8 23,6 22,1 21,5 21,6 23,9 24,5 22,6 23,0

Poland 21,2 20,1 20,2 19,8 19,1 18,1 16,6 16,3 17,7 19,1 18,4 19,0 18,8 18,6 18,3 17,7 18,1 18,4 17,9 18,6 19,3

Italy 20,9 20,4 20,3 20,4 19,8 19,5 19,0 18,6 17,8 17,6 17,2 17,4 17,8 17,1 15,2 15,8 15,8 15,4 15,4 15,5 15,8

France 16,2 15,8 16,0 16,0 15,8 15,7 15,2 14,7 14,2 13,8 13,3 12,8 12,7 12,1 11,5 11,3 11,4 11,3 11,3 11,1 11,2

Germany 22,8 22,2 22,4 22,6 22,3 23,0 22,7 22,1 22,2 22,4 22,4 23,1 23,4 22,5 19,9 22,2 22,9 22,8 22,6 22,6 22,6
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странстве играют важную роль, становясь субнаци-
ональными центрами модернизации и развития эко-
номики. 

В рамках классического экономического ана-
лиза город рассматривается как производственная 
система, состоящая из совокупности предприятий, 
функционирующих на его территории. Классифика-
ция этих предприятий по отраслевому признаку дает 
представление о преимущественной специализации 
города. Современный город, благодаря концентра-
ции на своей территории предприятий промышлен-
ности и человеческих ресурсов, усиливает свои ин-
дустриальные характеристики в сторону расшире-
ния спектра отраслей перерабатывающей промыш-
ленности и сопутствующих им услуг. В силу этих же 
характеристик, город более перспективный объект 
экономического планирования и государственного 
регулирующего воздействия, чем регион как адми-
нистративно-территориальная единица.  

Важность городов для экономического разви-
тия страны на западе поняли достаточно давно. 
Главный вывод, который сделали европейцы, со-
стоял в том, что города концентрируют на своей тер-
ритории людей, представляющих разные ремёсла и 
профессии, и что прогресс цивилизации связан с 
увеличением числа профессий. А. Серра утверждал, 
что чем больше в городе разных профессий, тем этот 
город богаче [11, с. 315]. Эффект взаимодействия 
разных ремёсел и профессий флорентийский учё-
ный и государственный деятель Брунетто Латини 
назвал общим благом [11, с. 103]. В городах, где ак-
тивно развивается сфера услуг, функционируют не-
которые виды промышленного производства. Там 
же, где промышленность приходит в упадок, роста 
сферы услуг не наблюдается. Таким образом, разви-
тие промышленности – важное условие развития и 
третичного сектора экономики.  

Общеевропейский тренд состоит в повышении 
важности современных промышленности и сферы 
услуг в обеспечении экономического развития и 
значимости территорий в этом процессе. Города, 
имеющие новый «разумный индустриальный потен-
циал», становятся важным направлением как в раз-
витии промышленного сектора экономики, так и 
развитии территории, на которой они расположены. 
Встает задача возвращения к индустриальному раз-
витию городов, но уже на новых принципах, глав-
ными из которых являются повышение интеллекту-
ализации производства и квалификации рабочей 
силы, развитие передовых экологически безопасных 
производств. «Разумная неоиндустриальная мо-
дель» экономического развития обеспечит максими-
зацию эффекта от развития экономики любого тер-
риториального (пространственного) образования – 
экономического района, города, административного 
района, территориальной громады, региона (обла-
сти), и страны в целом.  

Решение данной задачи зависит не только от 
усилий на городском уровне, но и от властей всех 
уровней. «Новая разумная индустриализация» пред-
полагает как рост эффективности использования ре-
сурсов, что обеспечивается технико-технологиче-
ским перевооружением, сменой номенклатуры вы-
пускаемой продукции, повышением ее качествен-
ных характеристик, так и расширение полномочий 
местных органов власти в результате децентрализа-
ции функций госуправления. В противном случае 
украинский промышленный сектор не сможет кон-
курировать с предприятиями других стран, про-
мышленность которых создана на более современ-
ной технико-технологической базе и имеет все- 
объемлющую поддержку на национальном и мест-
ном уровнях.  

Концепция «разумной неоиндустриальной мо-
дернизации» экономики города предполагает созда-
ние нового качества хозяйственной среды и про-
мышленных связей. Ее реализация возможна через 
многоуровневую стратегию, основанную на совре-
менных представлениях об эффективности эконо-
мического и индустриального развития. Стратегия 
«разумной неоиндустриализации» предполагает ре-
шение ряда объединенных задач по трансформации 
структуры экономики города. Приоритетными зада-
чами являются:  

а) оценка индустриального потенциала города 
высокой и средневысокой наукоемкости, а также 
прогрессивного и креативного субсекторов сферы 
услуг, проведение систематического мониторинга 
его состояния и перспектив развития; 

б) диверсификация отраслевой структуры ин-
дустриального сектора экономики в сторону разви-
тия перерабатывающих видов промышленности и 
снижения сырьевой ориентации производства; 

в) развитие прогрессивного и креативного суб-
секторов сферы услуг; 

г) стимулирование интенсивных иерархиче-
ских и сетевых хозяйственных и производственных 
связей путем создания вертикальной интеграции 
бизнеса, в том числе объединения крупного, сред-
него и мелкого бизнеса, и формирование индустри-
альных городских агломераций. 

Решение первой задачи предполагает обоснова-
ние индикаторов, отражающих процессы развития 
неоиндустриальных трансформаций в экономике 
города, и разработку методики оценки, основанной 
на данных индикаторах. Современной модели «ра-
зумной неоиндустриальной  экономики» присущи 
основные отличительные особенности (характери-
стики), которые и определяют выбор индикаторов 
оценки. К ним относятся: инновационность про-
мышленности и общества, высокий уровень и не-
прерывность повышения знаний и навыков, эколо-
гическая безопасность, достойный уровень жизни 
населения. По каждой из характеристик выявлены 
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наиболее значимые индикаторы, которые были  
объединены в четыре группы: экономические, соци-
альные, экологические, производство и передача 
знаний. Организация сбора и обработки статистиче-
ской информации на уровне города внесла свои кор-
рективы в перечень индикаторов оценки (табл. 2). 

Разработанная система индикаторов была апро-
бирована на таких городах Днепропетровской обла-
сти – Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, 
Павлоград, Марганец и Покров4. Каждый фактиче-
ский показатель взвешивался путем сопоставления 
с эталонным значением. В качестве эталонных были 
приняты значения либо установленные в норматив- 

ных документах Европейского Союза (например, 
уровень финансирования НИОКР), либо наилучшие 
среди стран, входящих в ЕС.  

По каждой группе показателей и в целом инте-
грального показателя «разумной неоиндустриаль-
ной модернизации» экономики города рассчиты-
вался агрегированный индекс как среднегеометри-
ческое индикаторов группы и групп индикаторов: 

 1 2 ...n
nI x x x= ⋅ ⋅ ⋅ , (1) 

где x – взвешенное значение индикатора; 
 n – количество индикаторов. 

Таблица 2 
Индикаторы оценки неоиндустриальной стадии модернизации экономики города 

Фактические показатели* Необходимые показатели 
Экономические индикаторы 

доля валовой добавленной стоимости в промышленности в 
общем объеме валовой добавленной стоимости; 
производительность труда; 
доля занятых в промышленности 

доля добавленной стоимости в отраслях промышленно-
сти с высокой и средневысокой наукоемкостью в общей 
добавленной стоимости в перерабатывающей промыш-
ленности; 
реальная заработная плата 

Социальные индикаторы 
коэффициент смертности на 1000 населения; 
численность врачей на 1000 населения; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

 

Экологические индикароты 
уровень утилизации отходов; 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на душу 
населения 

сброс загрязненных вод на душу населения; 
удельный весь экобезопасных технологий 

Производство и передача знаний 
уровень обновления профессиональных знаний и навыков;
количество специалистов, выполняющих научные иссле-
дования на 1000 населения; 
инновационная результативность; 
доля затрат на НИОКР в ВРП; 
доля обучающихся в ВУЗ в группе 18-24 года; 
доля обучающихся в школах в группе 6-17 лет 

инновационная активность общества; 
распространение сети Интернет на 100 населения 

 

* Перечень фактических показателей сформирован с учетом ограничений со стороны государственной системы 
сбора и обработки статистической информации. 

 
Применение простой средней геометрической 

обусловлено необходимостью учета двух суще-
ственных ограничений, влияющих на обоснован-
ность оценки: 

а) максимальные и минимальные значения ис-
пользуемых индикаторов имеют существенный раз-
брос; 

б) экономика должна обладать всеми призна-
ками, выраженными в индикаторах.  

В Днепропетровской области мощными про-
мышленными центрами являются города Днепр, 
Кривой Рог, Каменское, Никополь и Павлоград. 
Крупные промышленные предприятия располо-
жены в городах Марганец и Покров. Основной 
объем промышленной продукции производится в 

                                                        
4 Статистические данные для расчетов были получены от Главного управления статистики в Днепропетровской 

области, взяты из статистических сборников. 

двух городах – Днепре и Кривом Роге. На остальные 
города областного значения приходится только 
треть промышленного производства. 

Развитые отрасли добывающей и перерабаты-
вающей промышленности в 2014 г. обеспечили 26 и 
59,4% общего объема реализованной продукции. 
Основными отраслями перерабатывающей про- 
мышленности, согласно статистическим данным 
[12], являются: металлургия и обработка металлов 
(35% в объеме реализованной промышленной про-
дукции); производство химической и фармацевти-
ческой продукции, резиновых и пластмассовых из- 
делий (8,3%); производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий (7,8%). 
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Экономика региона экспортоориентирован-
ная – коэффициент покрытия экспортом импорта 
(превышение доходов от экспорта над затратами на 
импорт) в 2014 г. составил 1,89, а самый высокий 
показатель был в Кировоградской области – 4,07. 
Высокий уровень экспорта продукции не всегда хо-
рошо для экономики, поскольку это может свиде-
тельствовать о низких кооперационных связях 
между предприятиями промышленности и высокой 
доле сырья.  

Уровень урбанизации области в 2014 г. соста-
вил 83,6%, что значительно больше, чем в среднем 
по Украине, но меньше, чем в Донецкой и Луган-
ской областях. Концентрация предпринимательской 
активности происходит в городах. Уровень пред-
принимательской активности в регионе – 10% эко-
номически активного населения. Это высокий уро-
вень, который необходимо поддерживать и исполь-
зовать для экономического развития территории. В 
связи с этим, целесообразно одним из стратегиче-
ских направлений выбрать создание условий для 

увеличения доли инновационного активного пред-
принимательства путем поддержки малого и сред-
него бизнеса (МСБ) в сфере передовых производств, 
где преобладают рабочие места с высоким уровнем 
наукоемкости, развитие поддерживающей инфра-
структуры, совершенствование разрешительной си-
стемы. 

Интегральный индекс группы экономических 
индикаторов (рис. 2) показал, что лидируют моно-
профильные города, ориентированные на сырьевую 
промышленность. Это обусловлено двумя факто-
рами: а) добывающая промышленность склонна к 
гигантомании в сфере низкоквалифицированной за-
нятости; б) доля добывающего сектора в экономике 
региона гипертрофированно значительна. Таким об-
разом, лидеры в данной группе индикаторов – это 
города, которые в первую очередь должны быть 
включены в государственные программы по неоин-
дустриальной модернизации производственного ба-
зиса.  

 

 
Рис. 2. Индексы группы экономических индикаторов 

 

Интегральный индекс группы социальных ин-
дикаторов подтвердил, что лидерство по социаль-
ному развитию всегда за крупными городами вслед-
ствие концентрации в них объектов социальной ин-
фраструктуры (рис. 3). Второе, после г. Днепр, ме-
сто г. Павлоград занял благодаря низкому уровню 
смертности населения, несмотря на то, что по 
уровню медицинских услуг, выраженных количе-
ством врачей на 1000 населения, данный город зани-
мает предпоследнее место. Учитывая, что показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни был взят 
на уровне региона, то показатель смертности оказал 
решающее влияние на индекс данной группы пока-
зателей.  

Ранняя индустриализация (особенно техноло-
гии ІІ и ІІІ укладов) принесла с собой техногенную 
нагрузку на окружающую среду. Интеллектуализа-
ция промышленного производства, сопровожда- 
ющая «новую разумную индустриализацию», 
направлена в том числе на снижение данной 
нагрузки путем внедрения безотходных технологий 
и технологий по переработке отходов производ-
ственной деятельности. Предполагается, что на по-
следней стадии неоиндустриального развития отхо-
дов промышленной деятельности, загрязняющих 
природу, не будет производиться, а, если и будут, то 
передовые технологии позволят их перерабатывать.  

Днепр Кривой Рог Каменское Никополь Павлоград Марганец Покров
2005 24 28 30 30 34 31 32

2008 33 42 45 44 40 48 46
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2012 36 47 51 51 45 56 53

2014 28 37 41 41 35 45 42
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Рис. 3. Индексы группы социальных индикаторов 
 
Государственная система статистики на уровне 

города позволяет получить данные только о количе-
стве твердых отходов и объемах их утилизации (в 
том числе и сжигании) и загрязняющих выбросах в 
атмосферу. Для городов Днепропетровской области 
актуальным был бы показатель объемов сбросов за-
грязненных вод на душу населения, который област-
ное статуправление не имеет, а также показатель ис-
пользования экологически безопасных технологий в 
промышленности, который госстатистикой в необ-
ходимом для расчета виде не разрабатывается.  

Тем не менее, некоторые выводы по результа-
там расчета индекса группы экологических показа-

телей (рис. 4) сделать можно. Во-первых, г. Нико-
поль имеет самый высокий интегральный индекс 
благодаря наивысшему уровню в области улавлива-
нию веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также 
достаточно низкому уровню насыщения города ав-
томобильным транспортом. Во-вторых, показатель 
утилизации (в том числе сжигания) отходов имеет 
определяющее значение при расчете интегрального 
индекса. В этом случае наличие у города территории 
(площадок) для размещения промышленных и быто-
вых отходов и скорость их переработки оказывает 
сильное влияние на агрегированный индекс группы 
экологических индикаторов.  

 

 
Рис. 4. Индексы группы экологических индикаторов 
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2012 85 81 84 80 84 81 83

2014 84 81 83 79 83 81 80
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Наиболее важная для оценки уровня «разумной 
неоиндустриализации» экономики региона группа 
показателей – это показатели производства и пере-
дачи знаний. Эта группа также наибольшая по коли-
честву показателей, что объясняется, ранее изло-
женными особенностями «новой разумной инду-
стриализации». 

При формировании данной группы были 
учтены особенности создания знаний (финансиро-

вание и уровень занятости в НИОКР, инновацион-
ная активность) и их передачи (уровень охвата 
школьный и высшим образование). 

Результаты расчета показали, что процессы со-
здания и распространения знаний и навыков наибо-
лее активно и концентрированно происходят в круп-
ных городах, обладающих диверсифицированной 
структурой промышленности и развитой инфра-
структурой (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Индексы группы производства и передачи знаний 

 
Высшее образование и научные исследования 

являются значимыми элементами развития города. 
Благодаря высокой концентрации образовательных 
и научных учреждений, интегральный индекс 
группы показателей производства и передачи зна-
ний г. Днепр имеет самое большое значение.  

В мире давно осознали стимулирующую роль в 
развитии города – наличие на его территории выс-
шего учебного заведения. В этом контексте интере-
сен опыт Франции, где была разбита гегемония 
крупнейших городов в данном вопросе [13, с. 237-
239]. В 1962 г. во Франции насчитывалось 30 выс-
ших учебных заведений. Через 30 лет проведения 
политики «выравнивая» городов в сфере услуг выс-
шего образования количество учебных учреждений 
увеличилось более, чем в 5 раз, и это не считая не-
сколько сотен городов, где расположены подготови-
тельные курсы и факультеты высших учебных заве-
дений. Это позволило снизить концентрацию сту-
дентов в Париже с 50% в 1962 г. до 27% в 1994 г. и 
увеличить общую численность студентов в других 
городах в 8 раз. Данные преобразования улучшили 
качество образования и увеличили охват образова-
нием населения, что выразилось в степени удовле-
творенности системой образования в целом по 
стране. Ежегодный мониторинг качества жизни в  

79 городах Евросоюза показал, что в 2013 г. из 8 го-
родов, где больше 86% населения полностью удов-
летворены образовательными учреждениями го-
рода, 4 города представляют Францию – Лилль, 
Ренн, Страсбург и Бордо [14, с. 41]. 

Концепция «разумного неоиндустриального 
общества» предполагает, что человек не прекращает 
повышение не только своего общего, но и профес-
сионального уровня знаний и навыков. Для оценки 
этого процесса был введен показатель «уровень об-
новления профессиональных знаний и навыков». В 
него были включены те, кто повысил свою квалифи-
кацию и получил новую профессию в течение года.  

Повышение квалификации охватывает работ-
ников предприятий, учреждений и организаций, ко-
торые прошли обучение непосредственно на произ-
водстве и в учебных заведениях разных типов на до-
говорной основе за счет средств предприятий. Под 
повышением квалификации понимается обучение с 
целью углубления ранее полученных знаний, уме-
ний и навыков на уровне требований производства 
или сферы услуг. Получение новой профессии 
включает первичную профессиональную подго-
товку лиц, ранее не имевших профессии, и перепод-
готовку кадров по другой, по сравнению с ранее по-
лученной, профессии.  

Днепр Кривой Рог Каменское Никополь Павлоград Марганец Покров
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2008 35 14 13 9 12 4 4
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2012 35 12 15 9 12 4 4

2014 35 12 14 8 6 4 4
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На практике количество тех, кто повышает 
свою квалификацию, определяется тремя факто-
рами: финансовыми возможностями предприятия, 
наукоемкостью отраслей промышленности и норма-
тивной периодичностью прохождения повышения 
квалификации. Эти факторы определили динамику 
получения новой профессии в исследуемых горо-
дах – их количество систематически уменьшается. В 
связи с этим показатель обновления профессиональ-

ных знаний и навыков, включающий в себя долю по-
лучивших новую профессию, нестабилен (рис. 6). 
Учитывая, что финансовые возможности и уровень 
наукоемкости промышленности г. Кривой Рог не 
выше, чем г. Днепр, то можно предположить, что об-
щий показатель обновления профессиональных зна-
ний и навыков выше за счет дисциплины соблюде-
ния предприятиями периодичности повышения ква-
лификации (обновления знаний).  

 

 
Рис. 6. Уровень обновления профессиональных знаний и навыков, в % к занятому населению 
 
На интегральный индекс «разумной неоинду-

стриализации» экономики выбранных промышлен-
ных городов Днепропетровской области (рис. 7) ин-
декс группы индикаторов производства и передачи 

знаний оказал решающее влияние. Это логично, по-
скольку концепция новой индустриализации пред-
полагает, что именно наука и знания являются глав-
ным фактором производства.  

 

 
Рис. 7. Агрегированный индекс «разумной неоиндустриальной модернизации» 
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Благодаря данной группе индикаторов г. Днепр 
не стал единоличным лидером, а разрыв в индексах 
между городами незначителен. Единственным ис-
ключением является г. Павлоград, агрегированный 
индекс которого резко упал вследствие прогресси-
рующей деиндустриализации, выраженной в сниже-
нии производительности труда и доли добавленной 
стоимости перерабатывающей промышленности в 
ВРП.  

Интегральный индекс показал, что выбранные 
города имеют в целом равный потенциал для прове-
дения «разумной неоиндустриальной модерниза-
ции» своих экономик. Усиление перспектив неоин-
дустриализации лежит в плоскости объединения по-
тенциалов городов. В первую очередь это касается 
налаживания хозяйственных и инновационных свя-
зей между промышленными предприятиями, учеб-
ными и научными учреждениями данных городов.  

Концептуальной основой новой «разумной ин-
дустриальной политики» может стать пример Евро-
союза, который в своей промышленной политике 
перешел от индивидуальной конкуренции между 
производителями внутри союза к коллективной кон-
курентоспособности промышленного комплекса ЕС 
на внешнем рынке. Принятие в 2012 г. Стратегии ра-
зумной промышленной политики Европейского Со-
юза официально задекларировало приоритет объ-
единения индустриальных потенциалов членов ЕС 
как единой промышленной системы.  

Государственная политика, направленная на 
обеспечение общего процветания обрабатывающей 
промышленности и связанных с ней отраслей сферы 
услуг, провоцирует появление новых быстро расту-
щих видов производственной деятельности. В Евро-
пейском Союзе это поняли давно, и поэтому сле-
дуют своему опыту, накопленному за несколько сто-
летий: была развернута всеобъемлющая поддержка 
обрабатывающей промышленности и стимулирова-
ние появления новых отраслей через объединения 
потенциалов науки, образования и производства. 
Таким образом, в развитии науки, образования и об-
рабатывающей промышленности заложена основа 
«разумной неоиндустриальной модернизации». В 
этом должна состоять цель новой экономической 
политики Украины. 

Одним из эффективных механизмов, способ-
ствующих объединению и реализации потенциалов 
науки и производства, является налаживание агло-
мерационных связей между городами. Результаты 
исследования показали, что города Днепропетров-
ской области обладают всем необходимым для 
этого – развитой научной и образовательной базой, 
сформированным индустриальным комплексом и 
благоприятным географическим расположением го-
родов.  

Объединение потенциалов возможно в рамках 
полицентричной городской агломерации «Днепр-

Каменское-Кривой Рог-Никополь» (Днепровская аг- 
ломерация). Примером может служить агломерация 
Ранстад – конгломерат городов западного и цен-
трального регионов Нидерландов. Рандстад – поли-
центрическая городская агломерация (конурбация) 
на западе Нидерландов, включающая в себя четыре 
крупнейших города страны – Амстердам (столица), 
Роттердам (крупнейший международный порт), Га-
агу (резиденция парламента, правительства и меж-
дународных правовых органов) и Утрехт (крупней-
ший национальный железнодорожный узел). В гра-
ницах данной агломерации находится более мелкие 
города Гарлем, Лейден и Дельфт, из которых наибо-
лее известный город Лейден являющейся старей-
шим университетским городом. 

Название объясняется тем, что агломерация 
представляет собой окружность (диаметром в 60 км) 
с урбанизированными районами по краям и менее 
застроенной территорией в центре. Географически 
Днепровская агломерация расположена аналогично. 
Единственный минус – слабые транспортные связи. 
Так, в агломерации Рандстад между Роттердамом и 
Гаагой с 2006 г. работает легкорельсовый транспорт 
(ЛРТ) – городской железнодорожный обществен-
ный транспорт, характеризующийся меньшими, чем 
у метрополитена и железной дороги, и большими, 
чем у обычного уличного трамвая скоростью сооб-
щения и пропускной способностью. Данный вид 
транспорта за рубежом достаточно широко распро-
странен: в мире функционирует 80 систем ЛРТ и 
около 100 систем находятся на различных стадиях 
проектирования и строительства. Запуск такого ин-
фраструктурного проекта в Днепропетровской обла-
сти не только создал бы дополнительные рабочие 
места, но и усилил бы производственные и научно-
образовательные связи между городами, снизил бы 
уровень моноспециализации городов как входящих 
в агломерацию, так и находящихся в орбите ее вли-
яния.  

Направления преобразований в рамках Дне-
провской агломерации: 

формирование структурообразующего транс-
портного каркаса агломерации, основанного на раз-
витии скоростных связей; 

редевелопмент промышленных зон и развитие 
индустриальных кластеров; 

диверсификация специализации городов-ядер 
агломерации, развитие синергетического эффекта 
от сотрудничества; 

развитие креативной индустрии путем внедре-
ния механизмов государственно-частного партнер-
ства и формирования сети интеграционных площа-
док для реализации творческого и предпринима-
тельского потенциала субъектов креативной инду-
стрии; 
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развитие системы непрерывного образования, в 
том числе путем повышения квалификации и полу-
чения новых профессий. 

Реализация заявленных преобразований потре-
бует решения следующих задач: 

разработать и внедрить систему мониторинга 
процессов реализации стратегических приоритетов 
неоиндустриальной модернизации экономики; 

обеспечить гармоничное сочетание возможно-
стей и преимуществ власти, бизнеса и общества в 
решении вопросов неоиндустриальной модерниза-
ции экономики; 

синхронизировать механизмы отраслевого и 
территориального планирования с целью эффектив-
ной реализации стратегических программ и проек-
тов, направленных на построение неоиндустриаль-
ной модели экономического развития; 

повысить эффективность расходов местных 
бюджетов при осуществлении управления процес-
сами объединения потенциалов науки, образования 
и промышленности. 

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования можно сделать несколько основополага-
ющих выводов: 

1. Материальное производство остается основ-
ным способом удовлетворения человеческих по-
требностей. Развитие материального производства 
приводит к увеличению вначале количественных, а 
затем качественных изменений, ведущих к транс-
формации способа материального производства с 
ресурсоемкого на наукоемкий.  

2. На современном этапе не существует другого 
эффективного пути экономического развития кроме 
«разумной неоиндустриальной модернизации». Ос-
новой данного пути является формирование и раз-
витие промышленного комплекса высокой и средне-
высокой наукоемкости, а также прогрессивного и 
креативного субсекторов сферы услуг. 

3. Знание, как нематериальный элемент, ис-
пользуется на всех стадиях производственного про-
цесса и составляет важную часть продукта произ-
водства. В связи с этим, обеспечение непрерывного 
роста знаниеемкости (наукоемкости) производства 
становится главной задачей новой промышленной 
политики на всех уровнях управления. Решение дан-
ной задачи потребует развития человеческого капи-
тала (увеличение количества и качества знаний, 
умений и навыков, улучшение здоровья и т.д.), что 
обеспечит сохранение за человеком статуса глав-
ного модернизатора производства. 

4. Промышленность и наука взаимосвязаны и 
оказывают влияние на развитие друг друга. Про-
мышленность формирует новые общественные за-
просы к науке, рождает инициативы ускоряющие 
научно-технический прогресс. Наука, решая постав-
ленные перед ней индустриальным сектором задачи, 
стимулирует развитие промышленности, изменяя 

сам характер индустриального труда в результате 
внедрения знаниеемких трудовых функций (без-
людных технологий, роботизации и т.п.). 

5. Выход на первый план стратегии коллектив-
ной конкурентоспособности, требующей объедине-
ния потенциалов в индустриальных комплексах но-
вого типа (неокластерах на макро- и микроуровнях) 
и расширения возможностей местных властей в 
сфере регулирования процессов нового индустри-
ального развития, в том числе путем децентрализа-
ции управленческих функций. 

6. Возрастающая роль государства в развитии 
промышленного комплекса нового типа. Главными 
инструментами являются стратегические и програм-
мно-целевые документы, реализация государ-
ственно-частных проектов в индустриальной сфере. 

7. В основу разработки стратегий городов и 
территорий всех уровней следует положить концеп-
цию «разумной специализации». 

8. Создать при Приднепровском научном цент-
ре НАН и МОН Украины (г. Днепр) отдел коорди-
нации региональных стратегий и программ для При-
днепровского экономического района (Днепропет-
ровская, Запорожская и Кировоградская области). 
При этом базой для этого подразделения может по-
служить соответствующая структура Института 
экономики промышленности НАН Украины, распо-
ложенная в Днепре. 

9. Способствовать созданию на всех уровнях 
(территориальная громада, административный 
район, город, область, экономический район) «кор-
пораций опережающего развития территорий» и 
подготовить для этого соответствующий законопро-
ект. 
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У статті обґрунтовано безальтернативність 

«розумної неоіндустріальної модернізації», осно-
вою якої є формування та розвиток промислового 
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послуг. Забезпечення безперервного зростання на- 
укоємності виробництва стає головним завданням 
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ПАРАДИГМА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ 

 
Постановка проблеми. Рівень розвитку ма-

лого бізнесу безпосередньо визначає міру розвитку 
економіки держави в цілому. Це підтверджує досвід 
європейських країн, де малий бізнес є середнім кла-
сом і фундаментом стабільного розвитку економіки. 
Своїм прикладом європейські держави, які у кризо-
вий період балансували між децентралізацією та 
централізмом –  політичним та економічним заанга-
жуванням держави, та у черговий раз обрали пер-
ший варіант, доводять, що децентралізація ефек- 
тивна лише за умови виконання трьох ключових ви-
мог: державних інвестицій, розвитку громадян- 
ського суспільства на місцевому рівні та зростання 
малого бізнесу.  

Щодо малого підприємництва в Україні, варто 
зазначити, що позиція держави є непослідовною, 
державна підтримка все ще слабка і недостатня, а 
тому суб’єктам малого підприємництва доводиться 
розраховувати тільки на власні сили, що значно об-
межує можливості для розвитку і підвищує ризики. 
Невиправдано низьке значення відводиться малим 
підприємствам виробничої сфери. Державна підтри-
мка малого бізнесу будується таким чином, що сти-
мулює розвиток переважно малого бізнесу у сфері 
торгівлі, яка не виробляє додаткової вартості, зали-
шаючи без підтримки підприємства виробничої 
сфери. Так, за станом на 01.01.2015 р. у цій сфері зо-
середжено 56,2% малих підприємств, тоді як у таких 
видах економічної діяльності як освіта, охорона здо-
ров’я, сільське господарство, будівництво, фінан-
сова та страхова діяльність частка малих підпри-
ємств у загальній сумі не перевищує 5,4% (!). Отже, 
чітко виокремлено дві серйозні проблеми – занадто 
повільні децентралізаційні перетворення в умовах 
економічної нестабільності і військової агресії та за-
непад малого бізнесу в регіонах, тому вважаємо до-
слідження своєчасним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
напрямку дослідження функціонування малого під-
приємництва в умовах децентралізаційних перетво-
рень відома значна кількість робіт вітчизняних авто-
рів – О.І. Амоші, В.М. Гeйця, A.Я. Кузнєцової, 
В.В. Литвина, В.І. Ляшенка, польських практиків – 
Л. Бальцеровича, А. Вілдавські, Р. Гортат, М. Даб-
ровські, Л. Колярська-Бобинська, М. Федеровича, 
німецьких та англійських учених – Р. Граверта, 
С. Буркнарта, К. Вольдена, К. Герстенберга та ін. 
Однак недостатньо дослідженими залишаються пи- 
тання активізації, а також державної і регіональної 

підтримки малого підприємництва в умовах децент-
ралізації регіонів. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні те-
оретичних і практичних рекомендацій щодо роз- 
витку малого підприємництва в умовах регіональної 
децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
Україні децентралізація регламентується цілою низ-
кою законів, так само як і розвиток малого підпри- 
ємництва: «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських  
формувань» від 01.01.2016 р., «Про місцеве само-
врядування в Україні» з останньою редакцією від 
04.04.2016 р., «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні» від 
22.03.2012 р., «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» від 
11.07.2014 р., «Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного та соціального роз-
витку України» від 02.12.2012 р., «Про дозвільну си-
стему у сфері господарської діяльності» від 
10.02.2016 р., «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні» від 
10.06.2012 р. Однак, у синергетичній єдності пи-
тання децентралізації та малого підприємництва ви-
рішуються вкрай рідко з огляду на недооцінення 
ролі останнього. Натомість,  малий бізнес в Європі 
складає основу соціально-економічного розвитку 
ЄС. У Європейському Союзі налічується понад  
20 мільйонів підприємств малого і середнього біз-
несу, які дають більше половини загального обороту 
і доданої вартості. Частка зайнятого населення в ма-
лому підприємництві Європи складає близько 70%. 
Найбільша кількість малих підприємств створена в 
таких галузях як торгівля, будівництво, харчова про-
мисловість. Розглянемо особливості функціону-
вання малого підприємництва в окремих країнах – 
Іспанії,  Німеччині, Японії, Китаї, Сінгапурі. 

Так, найбільшу частину малих підприємств в 
Іспанії складає сільське господарство – до 80%, в 
Україні ж цей показник наближається до 2% [4].  

В Іспанії існує багато програм, спрямованих на 
підтримку і розвиток малого підприємництва. Уряд 
країни приділяє велику увагу тим суб'єктам малого 
підприємництва, які беруть активну участь в соці- 
альній політиці країни шляхом створення додатко- 
вих робочих місць для соціально незахищених гро-
мадян (студентів, жінок, іммігрантів). 
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Велика увага приділяється розвитку наукоміст-
ких галузей і наукових досягнень. Програми роз- 
витку малого підприємництва ґрунтуються на євро-
пейських програмах, що поширюються на багато 
країн Європи, такі як Німеччина, Франція, Велико- 
британія і інші. 

Держава сприяє підтримці малого підприємни-
цтва на території країн Євросоюзу, створюючи ве-
лику кількість різних організацій і фондів, які ді-
ляться на дві групи.  

До першої групи відносяться об’єднання взаєм-
ного гарантування. Ці підприємства надають гаран-
тії для кредиторів з метою отримання кредитів для 
розвитку малого бізнесу, надаючи свою власність 
для запоруки або виступаючи поручителями. Друга 
група включає об’єднання взаємного фінансування, 
які фінансують, інвестують і надають субсидії для 
суб’єктів малого підприємництва. До цієї групи вхо-
дить Державний інститут офіційного кредитування 
Іспанії [9]. 

У Німеччині мале підприємництво є також од-
ним із найважливіших секторів економіки. Уряд 
країни надає пільги для отримання кредиту для роз-
витку малого підприємництва для підприємців ма-
лого і середнього бізнесу, зайнятих у сфері наукових 
розробок; підприємств, які розробляють проекти 
для збереження і поліпшення умов довкілля і таких, 
що піклуються про екологічну ситуацію в країні; ма-
лих підприємств, які беруть участь в поліпшенні  
розвитку слаборозвинених з економічної точки зору 
районів країни. 

До основних програм, спрямованих на розви-
ток малого і середнього підприємництва в Німеч-
чині відносяться: «Концепція розвитку науково-тех-
нічної політики по відношенню до підприємств ма-
лого і середнього підприємництва» і «Стимулю-
вання заощаджень для відкриття власного бізнесу». 

За допомогою першої програми здійснюється 
забезпечення фінансування малого підприємництва 
країни. Друга програма сприяє для відкриття своєї 
справи із застосуванням проектів «start-up». Для ре-
алізації і контролю виконання цих програм був ство-
рений спеціальний орган державного призначення – 
Кредитна рада з відновлення, яка відноситься до фе-
дерального керівництва Німеччини.  

В економіці Японії частка малого підприємни-
цтва складає близько 40% і воно зосереджене в га-
лузі будівництва, легкої промисловості і сфери по- 
слуг. 60% економіки – виробництво автомобілів,  
аудіо- і відеотехніки і іншої технічної продукції. 
Економічна політика Японії спрямована на розвиток 
технічного і наукомісткого виробництва в малому 
підприємництві. 

Регулюванням діяльності малого підприємни- 
цтва в Японії займається Управління малими під- 
приємствами, яке підпорядковується Міністерству 
зовнішньої торгівлі і промисловості Японії і займа- 
ється контролем виконання антимонопольного зако-
нодавства, забезпеченням державного захисту інте-
ресів малого підприємництва країни, обмеженням 
контролю власників бізнесу, визначенням відпові- 

дальності замовників і виконавців при укладенні 
між ними договірних угод. 

У Китаї активно функціонують державні фонди 
з підтримки і розвитку діяльності малого і серед-
нього підприємництва. Їх основна спрямованість по-
лягає в забезпеченні гарантійними зобов’язаннями і 
заставним забезпеченням малі підприємства з ме-
тою отримання банківських кредитних коштів на  
розвиток бізнесу, адже саме на малих підприємствах 
зайнято близько 60% працездатного населення кра-
їни. У 2013 р. в якості заходів зі стимулювання еко-
номіки в країні введені податкові пільги для малого 
підприємництва. З 1 серпня 2013 р. був замороже-
ний податок на додану вартість і податок з обороту 
для малого підприємництва, якщо обсяг продажів не 
перевищує 20 тис. юанів (приблизно 3,3 тис. дол. 
США). За оцінками уряду, від цих пільг виграють 
більше 6 мільйонів малих підприємств, зростуть до-
ходи і підвищиться рівень зайнятості у мільйонів ки-
тайців. Нові заходи стимулювання передбачають та-
кож спрощення процедури митного оформлення, 
зниження експлуатаційних зборів і полегшення екс-
порту для малих і середніх приватних підприємств 
[6]. 

Щодо значення і ролі малого підприємництва в 
Сінгапурі, який є найбільшим світовим центром пе-
реробки нафтових продуктів і виробництва напів- 
провідників, багато фахівців вважають, що Сінга-
пур – краще місце для здійснення підприємницької 
діяльності. Основою малого підприємництва Сінга-
пуру є надання різних послуг: торгових, транспорт-
них, комунікаційних, фінансових, туристичних і ін-
ших. Ці сфери послуг забезпечують робочими міс-
цями переважну частину населення країни. Біль-
шість жителів Сінгапуру займаються індивідуаль-
ною підприємницькою діяльністю, деякі володіють 
акціями і іншими цінними паперами різних компа-
ній. Таким чином, завдяки малому підприємництву, 
середній клас в Сінгапурі складає близько 80% від 
загального числа населення. Відповідно до до- 
сліджень CNN Time Warner Group Сінгапур займає 
5 місце за розвитком малого підприємництва у світі 
[6]. 

В табл. 1 представлено динаміку розвитку ма-
лого підприємництва в Україні за 2006-2014 рр. 

У цілому, за період 2006-2014 рр., загальна кі-
лькість суб’єктів господарювання зменшилась з 
1975032 до 1932161 од., натомість за останній аналі-
зований календарний рік цей показник зріс. Кіль-
кість малих підприємств за 2006-2014 рр. зросла, од-
нак за останній аналізований календарний рік змен- 
шилась з 373809 до 324598 од., а кількість малих 
підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за 
цей же період зменшилась з 82 до 76, відтак змен-
шилась кількість зайнятих працівників на малих під- 
приємствах та кількість найманих працівників (у ро-
зрахунку на 1 підприємство до 5 осіб). Обсяг реалі-
зованої продукції (товарів, робіт, послуг) за період 
2006-2014 рр. має тенденцію до помірного зрос-
тання, але воно відбувається з паралельними інфля-
ційними процесами, а отже, не є виправданим.  
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Тaблиця 1 
Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні за 2006-2014 рр. 

Показники 2006 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.*
Кількість суб’єктів господарювання усього, од. 1975032 2183928 1701620 1600127 1722070 1932161
Кількість малих підприємств, од. 295109 357241 354283 344048 373809 324598
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного насе-
лення, од. 72 78 77 76 82 76 

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, 
тис. осіб 2249,3 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 

Кількість найманих працівників на малих підприємствах, 
тис. осіб 2158,6 2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 1583,0 

У розрахунку на 1 підприємство, осіб 7 6 6 6 5 5
Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), млн 
грн 

480107,
5 568267,1 607782,4 672653,4 670258,5 705000,5

* Без урахування показників тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та час-
тини зони проведення антитерористичної операції. 

** Адаптовано за даними [3, 4]. 
 
У табл. 2 представимо проблеми малого під- 

приємництва в Україні, притаманні всім регіонам. 
До сильних сторін малого підприємництва в 

умовах сьогодення можна віднести нeвeликий стaр-
товий кaпiтaл відповідно до законодавства, високу 
чи відносно високу eфeктивнiсть, гнучкiсть систeми 
упрaвлiння, автономність (сaмостiйнiсть) в ухвaлeн- 

нi рiшeнь. Тоді як слабкими сторонами малого під- 
приємництва в Україні є обмeжeний ринок зa обся-
гом випуску i рeaлiзaцiї продукцiї (послуг), об-
мeжeнi пeрспeктиви господaрського зростaння, ви-
сокa зaлeжнiсть вiд змiни кон’юнктури ринку та 
найголовніше, на нашу думку, вiдсутнiсть впливової 
пiдтримки з боку дeржaви [2]. 

 
Тaблиця 2 

SWOT-aнaлiз сфeри дiяльностi мaлого пiдприємництвa в рeгiонах України в умовах децентралізації 
Сильнi сторони малого підприємництва Слaбкi сторони малого підприємництва 

Нeвeликий стaртовий кaпiтaл Обмeжeний ринок зa обсягом випуску i рeaлiзaцiї продукцiї 
(послуг) 

Високa eфeктивнiсть Обмeжeнi пeрспeктиви господaрського зростaння 
Гнучкiсть систeми упрaвлiння Високa зaлeжнiсть вiд змiни кон’юнктури 
Сaмостiйнiсть в ухвaлeннi рiшeнь Вiдсутнiсть впливової пiдтримки з боку дeржaви 
Можливостi малого підприємництва Зaгрози iснувaнню малого підприємництва 
Зростaння до вищого рiвня бiзнeсу Швидкiсть повного бaнкрутствa 
Збaлaнсовaний розвиток Швидкe досягнeння «нaйвищої точки» зростaння 
Мiцнa нiшa нa власному ринку Лeгкiсть проникнeння конкурeнтa в цю нiшу 
Творчa сaморeaлiзaцiя пiдприємця Врaзливiсть пeрeд силовим тиском рiзних влaдних структур

* Адаптовано за [7]. 
 
Найвагомішими можливостями малого підпри-

ємництва можна вважати перехід до вищого рiвня 
бiзнeсу, зaгрози iснувaнню малого підприємни- 
цтва – врaзливiсть пeрeд силовим тиском рiзних 
влaдних структур як наслідок відсутності діалогової 
платформи між малим бізнесом, владою та громад-
ськістю [8].  

Висновки. 1. Встановлено, що позиція держави 
щодо малого підприємництва у сучасних умовах  
розвитку є непослідовною. 

2. Вважаємо, що децентралізаційні перетво-
рення мають повільний характер розвитку, оскільки 
повністю віддзеркалюють соціально-економічний 
та політичний стан розвитку країни.  

3. Парадигма функціонування малого підпри- 
ємництва в Україні базована на концепції перетво-
рення партнерської взаємодії малого та середнього 
бізнесу, влади та громадськості в головний критерій 
успіху підприємництва, більш достовірний, ніж при-
буток.  

4. Законодавчі акти з регулювання підприємни-
цької діяльності, що приймаються урядом, не виді-
ляють статус підприємств малого бізнесу і не вста- 

новлюють розмір пільг для них відповідно до видів 
діяльності. 

5. Рекомендовано органам виконавчої влади та 
місцевого самоврядування України використову-
вати досвід зарубіжних держав:  

– країн ЄС, зокрема, другої за величиною кра-
їни ЄС – Іспанії, де влада зробила акцент на розви-
ток наукомістких галузей, інноваційних технологій, 
розуміючи їх величезну значущість як для внутріш-
нього розвитку ринку, так і міжнародного економіч-
ного співробітництва. Найбільшу частину малих 
підприємств в Іспанії складає сільське господарс-
тво – до 80%, в Україні ж цей показник наближа-
ється до 2%; 

– перевагами малого бізнесу в Німеччині є не-
високий ступінь ризику, низька потреба у фінансу-
ванні. Уряд країни надає пільги для отримання кре-
диту для підприємців малого і середнього бізнесу, 
зайнятих у сфері наукових розробок; підприємств, 
які розробляють проекти для збереження і поліп-
шення умов довкілля і таких, що піклуються про 
екологічну ситуацію в країні; малих підприємств, 
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які беруть участь в поліпшенні розвитку слабороз-
винених з економічної точки зору районів країни; 

– у Китаї також надається пільгова підтримка 
діяльності малого і середнього підприємництва че-
рез функціонування відповідних державних фондів, 
основна спрямованість яких полягає в забезпеченні 
гарантійними зобов’язаннями і заставним забезпе-
ченням малих підприємств. Серед інших заходів 
стимулювання – спрощення процедури митного 
оформлення, зниження експлуатаційних зборів і по-
легшення експорту для малих і середніх приватних 
підприємств; 

– у Сінгапурі, країні, яка займає п’яте місце за 
розвитком малого підприємництва у світі, більшість 
жителів так чи інакше залучені у підприємницьку ді-
яльність. Так, близько 75% населення країни володіє 
акціями різних підприємств,  а відтак, середній клас 
в Сінгапурі складає близько 80% від загального чи-
сла населення. В цілому, варто зазначити, що досвід 
цих країн може бути використано і у вітчизняній 
практиці. 
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АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ  

ДО ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Постановка проблеми. Питання дослідження 

господарської системи постійно перебувають у полі 
зору як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, є 
предметом численних наукових дискусій. Господар-
ська система є складовою суспільства яке вирішаль-
ним чином впливає на її стан та розвиток. Етапи іс-
торичного розвитку господарської системи обумов-
лені еволюцією економічної залежності. Останнім 
на сьогодні є етап переростання господарською сис-
темою рамок національної держави та входження 
(інтеграція) в глобальне економічне середовище сві-
тового господарства. 

Результативність пристосування господарської 
системи суспільства до процесів глобалізації багато 
в чому залежить від її адаптивних властивостей і 
сприятливості умов, що можуть виникати в глобаль-
ному середовищі. Об'єктивним результатом еволю-
ції сучасних господарських систем є нове співвідно-
шення ендогенних і екзогенних факторів розвитку, 
яке визначається інтенсивним взаємопроникненням, 
когерентністю і взаємовпливом всіх підсистем та 
елементів світової економіки. Господарська система 
при цьому набуває якісно нових форм адаптивної 
поведінки, які сприяють її призвичаюванню до гло-
бальних соціально-економічних зрушень і збере-
женню власної інституційної структури. 

Аналіз останніх досліджень. Сучасні дослі-
дження проблем адаптації національних господар-
ських систем спираються на емпіричну реальність, 
узагальнюють окремі процеси та категоріальну  
ієрархію, яка відображає вихідне поняття системи та 
разом з тим формує можливу теоретичну схему до- 
слідження даної категорії. В них розвиток господар-
ської системи розглядається із застосуванням сис- 
темного підходу, синергетики, як процес планомір-
них змін, внаслідок чого виникає якісно новий стан 
економічної системи. Загальнотеоретичні та мето-
дологічні аспекти окресленої проблеми висвітлено в 
роботах В. Волчека, В. Маєвського, Р. Нельсона, 
Р. Нуреєва, В. Тарасевича та інших науковців. 

Методологічні аспекти економічної думки ви-
ступають предметом аналізу таких істориків-еконо-
містів як П. Леоненко, Л. Корнійчук, В. Фещенко, 
Т. Гайдай, Н. Супрун, В. Небрат, Ю. Ущаповський, 
В. Тарасевич. Проблему функціонування господар-
ської системи на принципах цивілізаційної пара- 
дигми суспільствознавства досліджують такі ви- 
датні науковці як Ю. Осипов, С. Степаненко, Є. Єро-
хіна. Характер і динаміка розвитку, структурні 

зміни, що супроводжують даний процес, а також  
техніко-технологічні параметри, які визначають ці 
зміни знаходилися в центрі уваги таких видатних за-
рубіжних вчених-теоретиків, як С. Глазьєв, Г. Досі, 
М. Калецький, М. Кондратьєв, С. Кузнець, Й. Шум-
петер, Ю. Яковець та ін. 

Особливості інституціоналізації соціально-еко-
номічного розвитку систем розглянуто в працях 
представників соціально-інституціонального на- 
прямку економічної думки Д. Белла, Т. Веблена, 
Дж. Гелбрейта, Г. Мюрдаля, У. Ростоу, Е. Тоффлера, 
Дж. Ходжсона та інших авторів. Інституціональний 
аналіз здійснюється в роботах В. Бодрова, В. Гейця, 
А. Гриценка, В. Дементьєва, В. Новицького,  
Д. Норта, О. Носової, Р. Нуреєва, Ю. Петруні, В. Ре-
шетило, А. Чухна та інших. 

Методологічним підґрунтям дослідження тео-
рій глобалізації, стабільного розвитку економічних 
систем стали наукові праці О. Білоруса, М. Блауга, 
А. Гальчинського, Л. Дмитриченко, М. Єрмошенка, 
Г. Задорожнього, Д. Лук’яненка, Ю. Пахомова. 

Однак, незважаючи на очевидні здобутки еко-
номічної науки в дослідженні окреслених наукових 
проблем, присвячених структурному розвитку наці-
ональної економіки та адаптації господарської сис-
теми до глобалізаційних змін сучасності, багато пи-
тань і на цей час залишаються невирішеними навіть 
у теоретико-методологічному аспекті. що зумовило 
обрання теми, мету та завдання дослідження. 

Метою статті є дослідження адаптації націона-
льної господарської системи до сучасних процесів 
глобалізації з точки зору цивілізаційного підходу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
умовах глобальних структурних зрушень, які фор-
мують інтегральні виклики для цілісності та іден- 
тичності національних господарських систем, поси-
люється важливість послідовності та результативно-
сті в  реалізації довгострокових цілей, значущих для 
системного розвитку економічних суб’єктів і дер-
жави [2, с. 89]. Сучасна стадія процесів глобалізації 
та перехід країн постсоціалістичного простору від 
централізовано регульованої економіки до ринко-
вого господарства ознаменувався появою нових не-
вивчених явищ і процесів, що вимагають осмис-
лення і виявлення законів і закономірностей сис- 
темної трансформації, які не вкладаються в прин-
ципи ортодоксальних теорій. Під системною транс-
формацією розуміють перетворення, які охоплюють 
весь спектр суспільного життя, її духовну, полі- 
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тичну, економічну і соціальну структури (перетво-
рення політичного режиму, радикальне економічне 
реформування, духовно-культурну переорієнтацію 
суспільства) [1, с. 25]. І. Вітер виділяє два типи та-
кого переходу: внутрішньосистемний, який харак- 
терний для еволюційного розвитку і часткових пос-
тупових перетворень різних сфер життєдіяльності, і 
міжсистемний, який характеризується інтенсив-
ними цілеспрямованими перетвореннями і перехо-
дом (транзитом) всієї системи до іншої моделі роз-
витку [1, c. 58-59]. Постсоціалістична трансформа-
ція пов'язана з двома типами переходу, для неї ха- 
рактерний стан невизначеності будь-якої сфери 
життєдіяльності індивіда, який служить фундамен-
том нової господарської системи. 

Зі збільшенням ступеня свободи окремих еле-
ментів системи зростає і невизначеність перехідного 
процесу. Звідси – нелінійність інституційного ви-
бору в умовах зростаючої ролі інституційних струк-
тур, що відображають минуле системи. Інституційні 
зміни соціально-економічних систем можуть бути 
визначені як складний процес системних взаємодій, 
що призводить інституційну систему в точку біфур-
кації і існування кількох можливих траєкторій її  
розвитку. При цьому невизначеність і альтернатив-
ність розвитку нерівноважної економічної системи 
не означає заплановане поліпшення її якісних ха- 
рактеристик, доказом чого виступають результати 
інституційних реформ в постсоціалістичних кра- 
їнах. 

Поняття «реформа» можна розглядати як один 
із інструментів трансформації економіки (остання є 
більш широким поняттям). Виходячи з позиції В.М. 
Полтеровича – це «цілеспрямована зміна інститутів, 
що припускає присутність в економічній системі 
агентів, які розробляють і реалізують план транс- 
формації» [9, с. 9]. За час проведення трансформа-
ційних перетворень склалися центральноєвропей-
ська і східноєвропейська, а також китайська моделі 
переходу до ринкової економіки, засновані на: «шо-
ковій терапії» («big bang») польського економіста 
Л. Бальцеровича або градуалізмі (еволюції), одним 
із авторів якої був професор Я. Корнаї. Сучасний до-
слідник проблем перехідної економіки Дж. Маран-
гос виділив сім блоків, які є загальними елементами 
системної трансформації: цінова лібералізація, при-
ватизація, інституційна система, монетарна, фіска-
льна політика, фінансова система, міжнародна тор-
гівля і соціальна політика, а її часовий лаг досягав 
10 років [13 , c. 286]. 

Головними аргументами на користь підходу 
економічних реформ «big bang» були досягнення 
критичного рівня приватного сектора в процесі при-
ватизації та зростання його ефективності, поступові 
реформи як альтернатива дають більше часу незаці-
кавленим суб'єктам для організації та вчинення 
опору та ін. Реформи в рамках підходу градуализму 

припускають мінімальний «шок», який полягає в од-
ночасному впровадженні невеликої кількості ре-
форм методом проб і помилок незалежно один від 
одного і без глибоких втрат для абсолютної більшо-
сті Найбільш непередбачувані і глибокі наслідки 
для соціальних систем зробила «шокова терапія». 
Відсутність чіткої та послідовної стратегії реалізації 
реформ призвело до деякого «міксу», який згодом 
став називатися пострадянською моделлю розвитку. 
Системний і всеосяжний характер реформ, під впли-
вом зовнішніх інформаційних (внаслідок зроста- 
ючого ступеня відкритості) і внутрішніх чинників 
(ресурсних, технологічних, інституційних обме-
жень) унеможливив виконання завдань реформу-
вання вже на початкових етапах. Реформаторами не 
були враховані особливі властивості перехідної еко-
номіки, коли поведінка трансформованої системи 
поблизу точок біфуркації ускладнюється, підвищу-
ється значимість чинників випадковості, які генеру-
ють додаткові ризики, невизначеність і трансформа-
ційні витрати для інституційної системи, що дегра-
дує і руйнується. Господарська система – це складна 
система і безліч можливих результатів трансформа-
ції визначається характеристиками початкового 
стану системи, специфікою точок біфуркації і ха- 
рактером взаємодії системи з зовнішнім середови-
щем. 

Трансформаційні процеси здійснювалися уні-
версальними інструментами і були пов'язані із замі-
ною констатуючих елементів, більшою мірою еко-
номічної сфери, меншою – політичного і культур-
ного. Головними інструментами економічних пере-
творень виступала лібералізація цін, макроеконо- 
мічна стабілізація, впровадження жорсткого бюд- 
жетного обмеження для банків і підприємств, при-
ватизація. Макроекономічне управління було наці-
лене на повну лібералізацію економічних відносин, 
усунення товарного дефіциту, припинення виплат 
субсидій державним підприємствам. Очікувалося, 
що ряд макроекономічних заходів і запозичення де-
яких успішних інститутів призведе до автоматич-
ного зростання попиту на ефективні ринкові інсти-
тути, які б створили ринковий механізм і праце- 
здатну економіку. Замість цього, більшість транс- 
формованих країн зазнали глибокого макроеконо- 
мічного спаду, якщо врахувати, що для аналізу зага-
льного і особливого перехідних процесів були взяті 
Грузія, Польща, Росія, Україна.  

Перехідні процеси є нерівноважними, їх харак-
теризує нелінійність й імовірнісний тип розвитку. 
Нестійкість системи обумовлюється об'єктивною 
нецільністю і непарністю її елементів. У такому 
стані процеси лібералізації економічних відносин на 
початковій стадії реформ викликали цілий ряд  
проблем. Зокрема, лібералізація цін викликала ви-
соку нестійку інфляцію, що стало природним меха-
нізмом самозбереження системи в умовах трива- 
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ючого товарного дефіциту і цінового диктату. Однак 
такий стан перешкоджав цінами (як інформацій-
ному механізму) відображати попит і пропозицію і 
вносити достовірну інформацію на ринок, визначати 
поведінку економічних суб'єктів. Політика фінансо-
вої стабілізації, в основу якої покладено стратегію 
жорсткої монетарної політики і фіскальних обме-
жень, приводила систему до деякого оптимуму-рів-
новаги (в короткостроковому періоді) і виявилася 
ефективною в умовах паралельного інституційного 
розвитку банківської системи. 

У міру формування інституційного механізму 
грошово-кредитної системи відбувався процес по- 
ступового підвищення рівня монетизації економіки, 
який виглядав як заповнення грошовою масою при-
хованих інституційних ніш і уповільнення обороту 
коштів в економіці, що призводило до зниження ін-
фляції. У такому випадку створюється збалансоване 
монетарне середовище, що забезпечує ефективну 
взаємодію різних інституційних блоків, що підтвер-
джує закономірність монетарного розвитку перехід-
ної економіки. Реформаторам необхідно було врахо-
вувати збільшення попиту на гроші; в іншому ви- 
падку, незаплановане макроекономічне стиснення 
призводило до загасання мікроекономічних інститу-
ційних реформ або їх деформації при зародженні. 
Низька монетизація економіки і нерозвиненість  
системи безготівкових розрахунків (які виступали 
головним обмеженням в нормальній організації пла-
тежів між контрагентами) сприяли розвитку форм 
масових неплатежів в економіці, про що свідчать 
дані кредиторської і дебіторської заборгованості  
суб'єктів господарювання. До сьогоднішнього дня в 
діловій практиці і господарській поведінці закріпи-
лися рутини завищення кредиторської заборговано-
сті та формування дебіторської. Такі процеси не 
оминають і банківські структури, які накопичують у 
своєму портфелі зростаючі безнадійні борги, збіль-
шують фінансовий важіль, що вимагає посилення 
фінансової дисципліни. Держава також ставала уча-
сником деформалізації деяких ринкових інституцій-
них форм, на ґрунті чого виникали бартерні схеми, 
взаємозаліки і повне відторгнення «нав'язаних»  
формальних інститутів. Крім цього, лібералізація 
економіки призвела до послаблення багатьох інсти-
туційних обмежень, які виключають або уповільню-
ють перерозподільчі процеси, що визначило пода-
льшу еволюцію рентоорієнтованої поведінки. 

У ході трансформації склалося дві моделі при-
ватизації, які в корені відрізняються між собою, і пе-
рерозподіляють права власності з різною ефективні-
стю. Перший тип реформ (Китай, В'єтнам), або «со-
ціалістична приватизація» здійснювався без полі-
тичної трансформації, зберігався базисний інститут 
державний власності, який і сьогодні виступає «са-
моорганізаційним» ядром, навколо якого організо-
вується приватна підприємницька верства. Суб'єкти 

господарювання отримували мінімальну свободу: 
знижувалися бар'єри ринку, а інститут контролю був 
замінений на інститут стимулювання приватного 
підприємництва. Збереження інституту державної 
власності дозволило уряду Китаю, по-перше, не 
втратити організаційні зв'язки, по-друге, джерела 
доходів: «надбюджетні» (прибуток держпідпри-
ємств), позабюджетні (прибуток муніципальних 
підприємств) і «квазідоходи» (надходження від пе-
реважаючого державного банківського сектора в ви-
гляді сеньйоражу і процентних доходів). При цьому 
за державними підприємствами, і без того низько- 
рентабельними, залишаються великі статті витрат 
по соціальному забезпеченню своїх працівників, 
включаючи пенсії, субсидії та ін. Тривалий час істо-
тну роль в становленні комплементарності ринкової 
економіки і планової грали колективні та муніци- 
пальні підприємства, які створювали додатковий по-
пит на продукцію державних підприємств. Ключову 
роль в здійсненні інституційних реформ мала пере-
будова аграрного сектора. Саме цей процес запо- 
чаткував розвиток інституційних основ ринкової 
економіки. Ефектом аграрної реформи в Китаї стала 
поява більш 200 млн Сімей (ферм), які згодом замі-
нили кілька сотень тисяч колективів. Селянам пере-
давалася земля в оренду; вироблена на ній продукція 
вище державної квоти продавалася на агроринках за 
вільними цінами. Однак спроби подальшого форму-
вання ринкового механізму сільських комерційних 
структур, які весь час долають опір консервативної 
бюрократії, так і не реалізувалися. Прагнення влади 
зберегти за собою контроль, побудова «соціалізму з 
китайською специфікою», обмеження придбання 
нерезидентами великих промислових підприємств, 
квазіринковий характер формування ринку призво-
дить до поглиблення інституційної кризи господар-
ської системи і екстенсивності зростання. Другий 
тип реформ – «номенклатурна приватизація» – су-
проводжувався створенням необхідних правил і за-
конів, що дозволяють здійснювати активний продаж 
державної власності аутсайдерам, меншою мірою – 
іноземним інвесторам за адміністративну і полі- 
тичну ренту (Східна та Центральна Європа). У  
зв'язку з концентрацією тіньового підприємництва 
серед номенклатури вже на початку 80-х років пер-
вісне нагромадження капіталу набувало форми при-
ватизації. Після певних процедур реструктуризації 
правляча еліта ставала великим власником [5, с. 172; 
8, с. 45]. Цей етап характеризується як «споживчий 
капіталізм», коли захоплений капітал використову-
ється для цілей особистого споживання, а деформо-
вана функція класичного доходу не стимулює  
зразки інвестиційної поведінки економічних суб'єк-
тів. 

Номенклатура прагне «зберегти основу дер- 
жавно-монополістичного капіталізму, імперіаліз-
му». У ході такої приватизації не була досягнута її 
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головна мета – поява ефективних власників, які як 
вільні економічні суб'єкти здатні чесно і вільно кон-
курувати на нових ринках. На відміну від правового 
суспільства, де влада і власність розділені, і влас-
ність володіє незалежною від влади легітимністю, в 
постсоціалістичній Росії і Україні власність похо-
дить від влади. Залишається під сумнівом, що при-
ватизація в Росії «змінила юридичні відносини вла-
сності, розмила саму систему номенклатурно-бюро-
кратичного ринку влади». Після 1994 р. процес при-
ватизації і реструктуризації сприяв подальшій кон-
центрації (після лібералізації цін) багатства і дохо-
дів у тих, хто мав доступ до важелів влади. Еконо- 
мічна влада була перерозподілена на користь олі- 
гархів, які не були зацікавлені в подальшому просу-
ванні інституційних реформ, створюванні рівних 
умов для конкуруючих сторін і поліпшення меха- 
нізмів корпоративного управління. Галузевий моно-
полізм через збереження у власності держави конт-
рольних пакетів акцій привів до створення холдин-
гових компаній із включенням елементу комерцій-
ного банку. Значну роль в приватизаційних проце-
сах грали, незважаючи на законодавчі обмеження, 
самі банки. 

Таким чином, цивілізаційний та інституційний 
аналіз перехідних економік дозволив виділити ін-
ституційні розриви між: суміжними інститутами, 
правилами гри і правилами контролю, інституцій-
ними рівнями.  Вони виникають внаслідок не ком-
плементарних, нових та існуючих інститутів, і за-
мість засвоєння і вкорінення викликають або від- 
торгнення нового формального інституту (закон про 
інвестування в Україні), або його деформалізація 
(закон про банкрутство), або часткове його вве-
дення. 

Якщо протидії з боку економічних суб'єктів – 
значні (система є стійкою), то нерідко виникає від-
торгнення нового інституту. У такому випадку нор-
ма або правило поведінки не стає частиною ділових 
практик без значних трансформаційних витрат. При 
підвищеній активності економічних суб'єктів сис-
тема стає досить еластичною, і зворотний рух до ко-
лишнього інституційного порядку призводить її до 
іншого стану, відмінного від початкового (ефект ги-
стерезиса). Замість запланованого нового інституту 
з'являється альтернативний йому, більш «економіч-
ний» з точки зору витрат господарської діяльності (з 
наявною або поступово організованою архітектоні-
кою посередників). Деформалізація (атрофія) або 
спотворення функціональної ролі нового правила 
або інституту виникає в результаті адаптації його до 
вузьких інтересів певної групи тиску. Інститут у та-
кому випадку служить законною підставою для реа-
лізації неформальних вкорінених ділових практик. 
Часткове застосування запроваджуваних інститутів 
призводить систему до змішаної інституційної рів-
новаги. Наприклад, якщо норми, спущені «згори», 

не адаптовані і не перевірені на компліментарність 
«знизу», вони запускають механізми інституційних 
розривів. Негативно комплементарні реформи приз-
водять до формування нової системи недієздатних 
інститутів ринкового типу, які заявляють, але не  
завжди забезпечують умови реалізації господарсь-
ких процесів. Звернення економічних суб'єктів до 
таких інститутів збільшує їх трансакційні витрати. 
У країнах із розвиненою ринковою економікою за-
хист прав приватної власності і виконання контрак-
тних зобов'язань, як правило, регулюються децент-
ралізованими ринковими механізмами, які на поча-
ткових стадіях реформування відсутні практично у 
всіх аналізованих країнах.  

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження визначено, що для будь-якої постсоціаліс- 
тичної країни питання входження в глобальний про-
стір як цілісного сформованого утворення є особ-
ливо актуальним. Накладення на несформовану ін-
ституційну систему і незрілу ринкову економіку 
диспропорцій глобального простору створює додат-
кову невизначеність та інституційні ризики. Досяг-
нення дієвості стратегії модернізаційного зростання 
потребуватиме цілісності її суб’єктного підґрунтя 
на основі формування відносин довіри і синергетич-
ної взаємодії, що досягається інституційною модер-
нізацією в частині: консолідації інтересів провідних 
політико-економічних груп шляхом урахування на-
явної структури суб’єктів приватних стратегій, ре-
консолідації суспільства на засадах інклюзивності 
розвитку та формування соціального капіталу, ін-
ституціалізації комунікацій держави та приватних 
економічних суб’єктів і досягнення рівномірності 
розподілу економічної влади як  альтернативи «олі-
гархічній» ієрархії. 
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Шевченко О. О. Адаптація національної  

господарської системи до процесів глобалізації 
У статті обґрунтовано інтегральні виклики для 

цілісності та ідентичності національних господар- 
ських систем, що посилює важливість послідовності 
та результативності в реалізації довгострокових ці-
лей, значущих для системного розвитку економіч-
них суб’єктів і держави. Доведено, що сучасна ста-
дія процесів глобалізації та перехід країн постсоці- 
алістичного простору від централізовано регульова-
ної економіки до ринкового господарства ознамену-
вався появою нових невивчених явищ і процесів, які 
вимагають осмислення і виявлення законів і законо-
мірностей системної трансформації, які не вклада-
ються в принципи ортодоксальних теорій.  

Запропоновано здійснення стратегії модерніза-
ційного зростання на основі формування відносин 
довіри і синергетичної взаємодії, що досягається ін-
ституційною модернізацією. 

 
 
 

Ключові слова: національна господарська сис-
тема, адаптація, цивілізаційний підхід, інститути, 
глобалізація. 

 
Шевченко Е. А. Адаптация национальной 

хозяйственной системы к процессам глобализа-
ции 

В статье обоснованы интегральные вызовы для 
целостности и идентичности национальных хозяй-
ственных систем, что усиливает важность последо-
вательности и результативности в реализации дол-
госрочных целей, значимых для системного разви-
тия экономических субъектов и государства. Дока-
зано, что современная стадия процессов глобализа-
ции и переход стран постсоциалистического про-
странства от централизованно регулируемой эконо-
мики к рыночному хозяйству ознаменовался появ-
лением новых неизученных явлений и процессов, 
которые требуют осмысления и выявления законов 
и закономерностей системной трансформации, не 
укладывающиеся в принципы ортодоксальных тео-
рий. 

Предложено осуществление стратегии модер-
низационного роста на основе формирования отно-
шений доверия и синергетического взаимодействия, 
что достигается институциональной модерниза-
цией. 

Ключевые слова: национальная хозяйственная 
система, адаптация, цивилизационный подход, ин-
ституты, глобализация. 

 
Shevchenko О. Adaptation of national economic 

to globalization processes 
In the article the integral challenges to the integrity 

and identity of national economic systems, which en-
hances the importance of consistency and efficiency in 
the implementation of long-term goals, important for the 
system of economic entities and the state. It is proved 
that the current phase of globalization and the transition 
of post-socialist space from centrally-controlled econ-
omy to a market economy marked by the emergence of 
new unexplored phenomena and processes that require 
understanding and identifying laws and regularities sys-
temic transformation that do not fit the principles of or-
thodox theories. 

A strategy for achieving efficiency modernization 
growth of relations based on trust and synergetic inter-
action that is achieved institutional modernization. 

Keywords: national economic system, adaptation, 
civilizational approach, institutions, globalization. 
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СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

ЯК ПРИКЛАД УСПІШНОЇ ЕКСПАНСІЇ КОНТРОЛІНГУ «ВШИР» 
 
Постановка проблеми. Динамічні зміни в нав-

колишньому середовищі, поступова глобалізація та 
значне підвищення конкурентного тиску відчутно 
впливають на сталість та ефективність розвитку віт-
чизняної банківської системи. Посилення конкурен-
ції, активізація інтеграційних процесів, нестабіль-
ність економічного середовища, наявність широко-
го спектру ризиків банківської діяльності та стрім-
кий розвиток інформаційних технологій призводять 
до ускладнення процесу прийняття управлінських 
рішень. Наслідком цього є погіршення фінансового 
стану банку, неспроможність конкурувати як на на-
ціональних, так і на міжнародних ринках банків- 
ських послуг, а також низький рівень захищеності 
клієнтів банківських установ. 

Кількісні та якісні зміни навколишнього сере-
довища вимагають від комерційних банків впрова-
дження новітніх технологій та обумовлюють необ-
хідність модернізації системи управління, яка забез-
печує довгострокове функціонування банківської 
установи. У складі інструментів такої модернізації 
чільне місце займає банківський контролінг як сис-
тема, що забезпечує інтегроване управління банком 
та підтримує процес прийняття управлінських рі-
шень, а також дозволяє привести систему управ-
ління у відповідність до зовнішнього оточення бан-
ку [1]. Тому в сучасних умовах розвитку дослі-
дження сутності банківського контролінгу та історії 
його становлення в Україні і світі набуває особливої 
актуальності. 

Аналіз останніх досліджень. Наукові дослі-
дження різних аспектів контролінгу знайшли відо-
браження в працях багатьох зарубіжних вчених, а 
саме: А. Дайлє, Е. Майєра, Р. Манна, К. Хомбурга, 
Г. Піча, Е. Шерма, Х. Фольмута, Д. Хана, С. Дані- 
лочкіної, О. Карминського, М. Оленєва, О. Примака, 
С. Фалько, Ф. Пісчанова, Д. Попова, Е. Уткіна, І. Ма-
ринюка тощо [2, 3, 4]. Серед вітчизняних вчених до-
слідженням проблем контролінгу займалися М. Пу-
шкар, Л. Кіндрацька, М. Максимова, С. Петренко,  
О. Колодізєв, Л. Сударєва, Н. Шульга та інші [1, 5, 
6, 7]. 

Але, незважаючи на численні наукові праці 
присвячені цій темі, на даному етапі розвитку вини-
кає необхідність визначення сутності банківського 
контролінгу, дослідження історії його становлення в 
Україні та світі в цілому.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування  сут-
ності контролінгу банківської діяльності, дослі-
дження історії становлення банківського контролін-
гу в Україні та світі, виявлення основних проблем 
вітчизняного контролінгу, а також визначення його 
ролі та завдань в системі менеджменту банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «контролінг» походить від англійського «to 
control», яке в економічному розумінні означає уп-
равління, спостереження, контроль. Але контролінг 
не зводиться до простої системи контролю, а охоп-
лює значно ширшу сферу діяльності підприємства 
та банку зокрема. Під контролінгом розуміють сис-
тематичний управлінський контроль, відстеження 
ходу виконання поставлених завдань з одночасним 
корегуванням роботи, що здійснюється на основі до-
тримання встановлених стандартів і нормативів, по-
стійного регулювання і моніторингу як найважливі-
шого завдання економічного управління. 

Існує  велика  кількість  визначень  контролінгу:  
від  рівняння «контролінг = варіант управлінського 
обліку» до визначення контролінгу як філософії ме-
неджменту. Отже, для більш чіткого обґрунтування 
сутності контролінгу та визначення його ролі у про-
цесі управління банком необхідно проаналізувати 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені 
формулюванню цього терміну. 

Так, за твердженням А. Дайле термін «контро-
лінг» (англ. to control) означає регулювати чи управ-
ляти [2]. Авторський колектив під керівництвом 
О.М. Карминського вважає, що цей термін можна 
перекласти як керівництво, регулювання, управ-
ління, контроль [3]. 

Д. Хан дотримується думки, що з економічної 
точки зору цей термін визначається як управління та 
спостереження. У його праці підкреслюється, що 
слово контролінг походить від англійського to 
control – контролювати, управляти, яке у свою чергу 
походить від французького слова controle, що озна-
чає «реєстр, превірний список». Контролінг тлума-
читься як позафункціональний інструмент управ-
ління, який завдяки цілеспрямованому збору та об-
робці інформації допомагає у процесі прийняття рі-
шень та управління підприємством [4]. 

М.С. Пушкар зазначає, що «контролінг – це ок-
рема інформаційна підсистема підприємства для 
стратегічного управління на основі синтезу знань з 
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менеджменту, маркетингу, фінансового та управлі-
нського обліку, статистики та аналізу, контролю та 
прогнозування. Він дозволяє підприємству адапту-
ватися до постійних змін середовища та успішно ви-
живати в умовах конкуренції» [5]. 

Визначення поняття контролінгу також дає 
Міжнародна асоціація контролерів: «Контролінг – 
супровідний виробничий сервіс для керівництва з 
цілеспрямованого планування та управління». Кон-
тролінг охоплює підтримку прийняття управлін- 
ських рішень і забезпечення адаптації банківських 
інновацій, нових фінансових інструментів та іннова-
ційних банківських продуктів до інформаційних по-
треб посадових осіб, які приймають рішення. Ін-
шими словами, до сфери контролінгу входить ство-
рення, обробка, перевірка та подання системної 
управлінської інформації. 

Таким чином, контролінг  –  це  система  спо-
стереження  та вивчення поведінки економічного 
механізму конкретного банку, розробки шляхів для 
досягнення мети, яку  він ставить перед собою. Це 
система орієнтована на майбутній розвиток банку. 

Витоки контролінгу лежать у сфері державного 
управління. Уже в XV ст. при дворі англійського ко-
роля існувала посада countrollour, в обов’язки якого 
входили  документування і контроль грошових і то-
варних  потоків. У ХІХ  ст. «контролінг» як характе-
ристика сфери задач на підприємстві став викорис-
товуватися в США. Проте широкий розвиток конт-
ролінгу розпочався тільки з 20-х років ХХ ст. [6].  

Становлення контролінгу в світі відбувалося у 
декілька етапів (див. таблицю).  

 
Таблиця 

Етапи становлення контролінгу в світі 
1 етап Кінець XV ст. –

20-ті роки  
ХХ ст. 

Становлення служби контролінгу як підсистеми управління. Введення посади 
контролера, перші спроби вирішувати завдання державного управління, фінан-
сово-економічні питання з допомогою контролінгу. Відбулась еволюції погля-
дів на контролінг. Функції контролера (ведення обліку і ревізії подій, які відбу-
лися) змінилися на функції, орієнтовані на майбутнє. Тобто завдання контро-
лінгу розширилися, стали більше пов’язуватися із плануванням і контролем, а 
посада контролера вийшла на один рівень з фінансовим директором. 

2 етап 20-ті роки – по-
чаток 80-х років
ХХ ст. 

Інтеграція контролінгу з новітніми розробками в галузі планування, обліку, 
контролю і аналізу, становлення його як гнучкої, оперативної системи управ-
ління й оптимізації. Впровадження на підприємствах Німеччини, США, Японії 
та ін. Проведення семінарів та тренінгів з контролінгу. Виходить у світ збірник 
статей з проблем концепції контролінгу і управлінськими функціями контро-
лера. Розвивається теорія і практика контролінгу. За цей період контролінг сфо-
рмувався як концепція раціонального управління прибутком 

3 етап 
 
 

80-ті роки  
ХХ ст. –  
дотепер 

Створення концепції комплексного бачення бізнесу з урахуванням довгостро-
кового виживання, акцент на стратегічні фактори бізнесу – стратегічний конт-
ролінг. Необхідність у розробці інформаційних систем, які б забезпечували ме-
неджерів оперативною і достовірною інформацією про стан підприємств в різ-
них аспектах діяльності. Поступове виокремлення нових обов’язків служб 
контролінгу. Вийшла перша книга  «Практика стратегічного контролінгу –
розвиток пошукового апарату «вузьких місць» (автор Р. Манн). Відбулось які-
сне переосмислення контролінгу не тільки як нового інструменту, але і як ці-
лісної інтегрованої концепції, яка визначає спосіб дій, філософію підприємства. 
В Україні на практиці деякі підприємства використовують службу контролінгу, 
але, на жаль, в банківській сфері спостерігається певна стагнація, хоча у сере-
дині 90-х років українські комерційні банки задавали тон в галузі теорії і прак-
тики контролінгу 

  
Отже, дана концепція еволюціонувала у багато-

вимірну систему управління діяльністю організації 
тільки у середині 80-х років минулого сто-
ліття. Саме тоді окремі елементи контролінгу з’яви-
лись i у банківському бiзнеci. Першими в галузі 
впровадження банківського контролінгу вважають 
комерційні банки Швейцарії, Нідерландів та Німеч-
чини, причому німецькі банки зберегли статус «за-
конодавців моди» у цій сфері i донині, хоча, на  

думку деяких фахівців, найбільш розвиненою та  
функціональною системою контролінгу володіє 
французький банк «Креді Ліоне». У вітчизняній  
банківській системі окремі елементи комплексної 
системи управління діяльністю організації та реаль-
ної оцінки її прибутковості почали з’являтися кілька 
років тому у вигляді застосування окремих техноло-
гій планування та оцінки діяльності, переважно ско-
пійованих у зарубіжних компаній. Певною мipoю  
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функції служби контролінгу в українських банках 
виконували планово-аналітичні відділи, бухгалте-
рія, відділи маркетингу [8].          

Еволюція контролінгу в банківській сфері від-
бувалася в декілька етапів: зародження, станов-
лення, помірного та активного розвитку.  

Етап зародження характерний для кінця 60-х-
початку 70-х років XX ст. У цей період спостеріга-
лося стрімке збільшення мережі філій, розширення 
спектру банківських послуг, значне зростання ва-
люти балансу, що вимагало від банків запрова-
дження калькуляційних розрахунків маржі та здійс-
нення управлінського обліку витрат. На даному 
етапі служба банківського контролінгу функціону-
вала лише в деяких банках. Основна діяльність кон-
тролера була зосереджена на облікових процедурах.  

Загострення конкуренції між банками призвело 
до зміни акцентів у роботі банків: від забезпечення 
механічного зростання масштабів діяльності до під-
вищення її ефективності. Це обумовило перехід до 
етапу становлення, який тривав із початку 80-х до 
початку 90-х років. Особливостями контролінгу на 
цьому етапі була орієнтація на підтримку рентабе-
льності як у цілому по банку, так і за його калькуля-
ційними одиницями. Цільова спрямованість контро-
лінгу визначила сфери професійної діяльності конт-
ролерів банку. Почали налагоджуватися бізнес-пла-
нування, бюджетування, дієвий контроль за досяг-
ненням ключових параметрів результативності по-
точної діяльності банків, а також система комплекс-
ного інформаційного забезпечення менеджменту. 
Контролер з простого реєстратора економічних по-
дій поступово переходив до виконання функцій кон-
сультанта менеджерів та організатора інформацій-
них потоків усередині банку. Все більше банків за 
кордоном починали створювати самостійну службу 
контролінгу.  

Етап помірного розвитку розпочався із сере-
дини 90-х років і ознаменувався появою стратегіч-
ного контролінгу, орієнтація якого – майбутнє. Кон-
тролер значну увагу став приділяти виявленню си-
льних та слабких сторін діяльності банку, можливо-
стей та загроз. Унаслідок цього виникла потреба у 
проведенні спеціальних досліджень ринкової ситу- 
ації, виявленні конкурентного стану банку, розра- 
хунках рівня ризиків тощо. Поступово зростала зна-
чущість роботи контролера, який був помічником 
менеджерів у процесі стратегічного та оперативного 
планування.  

Етап активного розвитку притаманний ниніш-
ньому періоду. Ключовим моментом є орієнтація  
банків на зростання економічної доданої вартості, 
тому зусилля контролера зосереджені на сервісній 
підтримці цього процесу. Контролер не тільки надає 
цінну інформацію менеджменту щодо детермінан-
тів отримання банком економічної доданої вартості, 
але є партнером менеджерів при вирішенні питань 

щодо доцільності придбання, злиття та поглинання 
банків [7].  

В Україну в банківську систему термін «конт-
ролінг» прийшов із європейських країн на початку 
90-х років ХХ ст. У зв’язку із численними банкрут-
ствами банків, суттєвим зниженням рівня банківсь-
кої маржі внаслідок стабілізації курсу національної 
грошової одиниці, посиленням конкуренції банків 
за перерозподіл ринків збуту банківських продуктів 
та клієнтури виникла необхідність суттєвим чином 
реструктурувати процес управління банком з метою 
забезпечення його стійкості та надійності. Безумов-
но, все це вимагало значного підвищення ефектив-
ності управління банком і, зокрема, його контролін-
гової підтримки.  

Вперше елементи контролінгу у вітчизняних 
банках зʼявилися в кінці 90-х років. На відміну від 
зарубіжних, у вітчизняних банках впровадження 
елементів контролінгу розпочалося із бюджету-
вання. Цьому процесу сприяла активна технічна до-
помога, яка була надана іноземними фахівцями в  
рамках програми реструктуризації банківської сис-
теми України. На початку XXI ст. найбільш прогре-
сивні українські банки запровадили стратегічне пла-
нування, що, безумовно, сприятиме розвитку стра-
тегічного контролінгу, в деяких банках зʼявилися 
підрозділи з відповідною назвою [9]. 

Становлення банківського контролінгу в Укра-
їні та світі в цілому є прикладом успішної експансії 
контролінгу «вшир», оскільки в сучасних умовах 
розвитку контролінг стає невід’ємною частиною ме-
неджменту банківської установи. Адже повнота і 
своєчасність інформації про поточний стан банків-
ської установи, вчасно прийняті рішення сприяють 
оперативному управлінню ресурсами, успішному 
подоланню ускладнень, які можуть виникати у про-
цесі роботи банку. 

Але за розвитком контролінгу вітчизняна бан-
ківська система знаходиться на рівні початку 90-х 
років минулого століття, який вже пройшли зару- 
біжні банки. Це обумовлено наявністю проблем в 
процесі становлення вітчизняного банківського  
контролінгу. 

Однією з основних проблем банківського конт-
ролінгу в Україні є відсутність досвіду й традицій 
вітчизняної практики, оскільки контролінг тільки 
починає поступово займати гідне місце в системі ке-
рування банком. Повільні темпи впровадження кон-
тролінгу пояснюються низькою інформованістю  
банків про існування цього нового для вітчизняної 
практики інструмента ефективного керування діяль-
ністю банку. 

Ще однією з важливих проблем банківського 
контролінгу є відсутність кваліфікованих фахівців у 
цій області. На сьогоднішній день практично немає 
досвідчених контролерів, здатних реалізувати на 
практиці розробку і впровадження ефективної сис-
теми контролінгу в банках. 
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Крім того, практично не існує методик, спеціа-
льно розроблених для банків і адаптованих до реалій 
української економіки. Тому прискорення процесу 
впровадження контролінгу в банках можливе зав-
дяки збору й узагальненню наявного закордонного 
досвіду, а також розвитку теорії контролінгу, що 
опирається на вітчизняну практику. 

Наступна проблема полягає у тому, що роз- 
робка цілісної системи контролінгу є досить праце-
місткою й високозатратною. Тільки великі банки, 
що володіють значним фінансовим потенціалом, мо-
жуть дозволити собі розробку й впровадження по- 
дібної системи контролінгу. Однак необхідно від-
значити, що впровадження спрощених систем або 
навіть окремих елементів контролінгу (центрів від-
повідальності, трансферного ціноутворення, бю-
джетування та ін.), доступних і для невеликих бан-
ків, дозволяє значно підвищити ефективність бан-
ківського бізнесу та є істотною конкурентною пере-
вагою на ринку банківських послуг.  

Крім усього переліченого, існують фактори 
психологічного характеру, що стримують розвиток 
контролінгу у вітчизняних банках: 

− неготовність до сприйняття ідей контро- 
лінгу з боку вищого керівництва банку; 

− підсвідомий опір новому з боку співробітни-
ків банку, пов’язаний з побоюваннями, що подібне 
нововведення яким-небудь чином може погіршити 
їх матеріальний або соціальний стан; 

− асоціювання контролінгу з контролем, а 
отже, і з усім негативним, що з ним пов’язане [10]. 

Таким чином вітчизняним банківським струк-
турам необхідно приділяти особливу увагу вирі-
шенню даних проблем у процесі становлення конт-
ролінгу, оскільки він відіграє значну роль в управ-
лінні банківськими установами. Роль контролінгу, 
як підсистеми фінансового управління банком, по-
лягає у підтримці та наданні допомоги керівництву. 
Беручи за основу дані бухгалтерського обліку, як 
джерело інформації, контролінг вивчає явища і про-
цеси, що відбуваються в банку, виявляє слабкі  
місця, порівнює фактичні показники із запланова-
ними та аналізує причини відхилення, а також про-
понує заходи щодо покращення ситуації в банку. 
Роль контролінгу в процесі управління визначається 
рівнями прийняття рішень в банку (див. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Роль контролінгу в банківському менеджменті 
 
Отже, контролінг відіграє дуже важливу роль в 

системі управління банком і є відособленою систе-
мою, економічна сутність якої полягає в динаміч-
ному процесі перетворення та інтеграції існуючих 
методів обліку, аналізу, планування, контролю і ко-
ординації в єдину систему отримання, обробки ін-
формації для прийняття на її основі управлінських 
рішень, а точніше в систему управління банком, орі-
єнтовану на досягнення всіх завдань, що постають 
перед банком [11].  

Основними завданнями контролінгу в банках є: 
− планування: підготовка, координація і реалі-

зація стратегічних планів, бізнес-планів, фінансових 
планів та бюджету; 

− розробка методів і принципів податкової по-
літики; 

− оцінка діяльності окремих підрозділів і  
банку в цілому; 

Процес управління Роль контролінгу в управлінському процесі 

Планування 

Координація різних планів і розробка консолідованого плану в цілому по під-
приємству; розробка методики планування; розробка графіку складання планів; 
подання інформації для складання планів; перевірка планів, складених підрозді-
лами банку 

Організаційна  
робота Облік та контроль витрат і результатів за підрозділами 

Стимулювання Стимулювання виконання плану за підрозділами 

Контроль  
і регулювання 

Порівняння планових і фактичних величин для вимірювання й оцінки ступеня 
досягнення мети; встановлення допустимих меж відхилень від плану; аналіз 
відхилень, підготовка пропозицій для зменшення відхилень 

Аналіз рішень, 
інформаційні  

потоки 

Порівняння планових і фактичних величин для вимірювання й оцінки ступеня 
досягнення мети; встановлення допустимих меж відхилень від плану; аналіз 
відхилень, підготовка пропозицій для зменшення відхилень 



Н. М. Михайличенко, О. С. Назаренко 

103 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

− підготовка та інтерпретація звітів про фак-
тичне виконання планових показників для керівни-
цтва та власників банку, підготовка звітів для зовні-
шніх користувачів (контролюючих органів, клієн-
тів, мас-медіа та ін.); 

− організація внутрішнього контролю, спря-
мованого на збереження активів банку та недопу-
щення зловживань; 

− проведення ринкових і макроекономічних 
досліджень; 

− підвищення кваліфікації працівників тощо. 
Отже, нагальна необхідність впровадження  

контролінгових систем у вітчизняних комерційних 
банках зумовлена цілою низкою об’єктивних при-
чин: 

− суттєві прорахунки у розробці стратегії дія-
льності більшості комерційних банків, особливо у 
сфері побудови організаційних структур. Як пра-
вило, такі помилки проявляються у значних пере- 
вантаженнях роботою окремих підрозділів, у від- 
сутності у співробітників чіткої уяви про організа-
ційну структуру, в розподілі повноважень і відпові-
дальності та ін.; 

− обмеженість асортименту та відсутність  
стандартів якості і уявлень про собівартість та при-
бутковість окремих банківських послуг; 

− значний ступінь нестабільності зовнішнього 
середовища та несвоєчасне реагування на його 
зміни; 

− недостатня кваліфікація персоналу та відсу-
тність усталених корпоративних цінностей; 

− слабке інформаційне забезпечення та від- 
сутність ефективних систем підтримки прийняття 
управлінських рішень [12]. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку банківської системи України, вдоскона-
лення банківського контролінгу, вирішення основ-
них проблем у процесі його становлення, впрова-
дження контролінгу в систему управління банком 
набуває особливої актуальності. Це пов’язано з пе-
реходом країни до ринкових відносин та необхідні-
стю заміни внутрішнього обліку на ефективну сис-
тему прийняття управлінських рішень. За умов  
функціонування в динамічному зовнішньому сере-
довищі, актуальним для банку стає пошук нових 
ефективних методів та інструментів управління, по-
кликаних підвищувати конкурентоспроможність  
банку та забезпечувати досягнення його коротко-
строкових та довгострокових цілей.  

Контролінг повинен являти собою концепцію 
ефективного керування банком з метою його успіш-
ного довгострокового існування на ринку, що пок-
ликана забезпечувати координаційну, методичну, 
інформаційну підтримку керівництва банку у про-
цесі прийняття управлінських рішень, а також вико-
нувати широкий спектр завдань від розробки мето-

дик планування і бюджетування до оцінки внутріш-
ніх можливостей банку у довгостроковій перспек-
тиві. У зарубіжних країнах контролінг як інструмент 
ефективного банківського менеджменту використо-
вується вже давно, і українським банкам також не-
обхідно впроваджувати його в свою практику, вико-
ристовуючи цей досвід та адаптуючи його до віт- 
чизняних реалій. 
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У статті проведено теоретичне обґрунтування 
сутності контролінгу банківської діяльності як кон-
цепції ефективного управління банком, спрямованої 
на його успішне довгострокове існування на ринку, 
яка забезпечує координаційну, методичну та інфор-
маційну підтримку менеджменту банку в процесі 
прийняття управлінських рішень. 

Проведено дослідження історії становлення  
банківського контролінгу в Україні та світі, вияв-
лено основні проблеми впровадження контролінгу у 
вітчизняній банківській системі, визначено його 
роль і завдання в системі банківського управління. 
Авторами проаналізовано об'єктивні причини, які 
обумовлюють необхідність активного впрова-
дження елементів системи банківського контролі-
нгу в практику вітчизняного менеджменту банківсь-
ких установ. 

Ключові слова: контролінг, банківський конт-
ролінг, планування, бюджетування, контроль, регу-
лювання, банківський менеджмент. 

 
Михайличенко Н. Н., Назаренко О. С. Ста-

новление банковского контроллинга в Украине 
и мире как пример успешной экспансии контрол-
линга «вширь» 

В статье проведено теоретическое обоснование 
сущности контроллинга банковской деятельности 
как концепции эффективного управления банком, 
направленной на его успешное долгосрочное суще-
ствование на рынке, которая обеспечивает коорди-
национную, методическую и информационную под-
держку менеджмента банка в процессе принятия 
управленческих решений. 

Проведено исследование истории становления 
банковского контроллинга в Украине и мире, выяв- 
 
 
 
 

лены основные проблемы внедрения контроллинга 
в отечественной банковской системе, определены 
его роль и задачи в системе банковского управле-
ния. Авторами проанализированы объективные 
причины, обусловливающие необходимость актив-
ного внедрения элементов системы банковского 
контроллинга в практику отечественного менедж-
мента банковских учреждений. 

Ключевые слова: контроллинг, банковский кон-
троллинг, планирование, бюджетирование, кон-
троль, регулирование, банковский менеджмент. 

 
Mykhaylychenko N., Nazarenko O. Formation 

of bank controlling in Ukraine and in the world as an 
example of successful expansion controlling 
“breadth” 

In the article the theoretical basis of controlling na-
ture of banking activity as the concept of effective man-
agement of the bank, aimed at its successful long-term 
existence in the market, which provides coordination, 
methodical and information support to the bank's man-
agement in decision-making. 

A study of the history of the formation of the bank 
controlling in Ukraine and the world, the main problems 
of controlling introduction in the domestic banking sys-
tem, defined its role and tasks of bank management sys-
tem. The authors analyzed the objective reasons, caus-
ing the need for the active implementation of the ele-
ments of the banking system of controlling the practice 
of domestic banking institutions management. 

Keywords: controlling, bank controlling, planning, 
budgeting, monitoring, management, bank manage-
ment. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Актуальність теми та постановка проблеми. 

Розглядаючи сталий розвиток, як органічне ціле та 
одночасно і діалектично розчленовану єдність, що 
включає взаємодію екологічної, соціальної і еконо-
мічної систем, виділяють три контури їх взаємо- 
впливу: соціально-екологічний, соціально-еконо- 
мічний і еколого-економічний [1, с. 101-117]. 

В свою чергу, «при дослідженні взаємодії еко-
логічної, соціальної і економічної систем важливо 
відокремлювати не лише підсистеми, що беруть без-
посередньо участь у взаємодії, а й цілі суб’єктів вза-
ємодії та всі можливі канали такої взаємодії. При 
цьому, результативність функціонування та розвит-
ку вказаних систем необхідно оцінювати як складові 
сталого розвитку, їх взаємні впливи один на одного 
або відсутність таких впливів, їхні силу та причини» 
[2].  

В Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
яку схвалено Указом Президента України від  
12 січня 2015 року №5/2015, були визначені мета, 
вектори руху, дорожня карта, першочергові пріори-
тети та індикатори забезпечення соціально-економі-
чних, організаційних, політико-правових умов ста-
новлення та розвитку України на період до 2020 
року. Стратегія передбачає в рамках чотирьох век-
торів руху (розвитку, безпеки, відповідальності, го-
рдості) реалізацію 62 реформ та програм розвитку 
держави, серед яких визначена і Податкова реформа 
(в рамках вектору розвитку). 

Вектор розвитку передбачає, по-перше, необ-
хідність відновлення макроекономічної стабільно-
сті, по-друге, забезпечення стійкого зростання еко-
номіки екологічно невиснаженим способом і, по-
третє, створення сприятливих умов для ведення  
господарської діяльності та прозорої податкової  
системи [3]. 

Тобто, наявні виклики та вимоги визначають 
необхідність перегляду важелів державного регулю-
вання раціонального використання природних ре- 
сурсів в умовах належного їх збереження для май-
бутніх поколінь. Одним з найважливіших важелів 
державного регулювання є система рентних відно-
син власників  природних ресурсів та їх користу- 

вачів на державному, регіональному та місцевому 
рівнях.  

Природно-ресурсна рента та екоресурсні пла-
тежі, в процесі їх перетворення на інвестиційні ре-
сурси та джерела фінансування соціальних видатків 
Держави, стають потужним фінансовим інструмен-
том державного регулювання сталого розвитку Ук-
раїни. 

Актуалізації задачі щодо удосконалення орга-
нізаційної ефективності надрокористування в Укра-
їні сприяє практична реалізація Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади шляхом створення Об’єднаних те-
риторіальних громад (ОТГ) [4]. 

Науково-методичне вирішення цієї задачі спри-
ятиме досягненню узгодженості та збалансуванню 
відтворювальних процесів на всіх рівнях держав-
ного регулювання національного господарства на 
основі всебічного врахування економічних інтересів 
бізнесу, держави та суспільства в цілому. 

Стислий аналіз попередніх досліджень. В 
умовах глобалізації економіки, трансформації еко-
номічних систем, активізації впровадження іннова-
ційних технологій поступово зміщуються акценти у 
поглядах науковців і практиків на роль окремих  
факторів виробництва у створенні національного 
багатства. Розвивається й теорія рентних відносин, 
зокрема, в частині виділення та перерозподілу рент-
них доходів, отриманих в результаті використання у 
виробничих комбінаціях факторів виробництва при-
родного походження. 

Природно-ресурсна рента, що визначається як 
частка доходу віл використання відновлюваних та 
невідновлюваних факторів виробництва природ-
ного походження (земля, лісові та водні ресурси, ко-
рисні копалини тощо), вже розглядається не лише як 
джерело загальних доходів бюджетів відповідного 
рівня. Рента, у процесі її перетворення на інвести-
ційні джерела, є потужним важелем державного ре-
гулювання національної економіки та інструментом 
забезпечення раціонального використання при- 
родних ресурсів, їх збереження для майбутніх поко-
лінь. 

Фінанси 
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Основні положення теорії рентних відносин  
розкриваються у працях класиків економічної теорії 
Дж. Андерсена, Ф, Кене, Д. Мілля, Т. Мальтуса,  
К. Маркса, А. Маршала, В. Парето, В. Петі, Д. Рі- 
кардо, Н. Сеніора, А. Сміта, Ф. Уокера, Е. Уеста. 
Значний внесок у визначення сутності і змісту при-
родно-ресурсної ренти внесли і вітчизняні вчені-до-
слідники, зокрема, І.П. Булєєв, Б.М. Данилишин, 
Б.Є. Кваснюк, Є.А. Лапко, І.Й. Малий, В.С. Мі- 
щенко, С.В. Мочерний, М.А. Хвесик та інші. 

У фундаментальних працях класиків та сучас-
них авторів рента розглядається як частина доходу 
від використання фактору виробництва або як  
структурна складова ціни, або вартості фактору ви-
робництва, що сплачується користувачем на ко-
ристь власника. Виділяють абсолютну ренту, що 
утворюється на основі права власності на фактор ви-
робництва; диференціальну ренту І-го роду, яку 
пов’язують із відмінностями у геологічних, геогра-
фічних, організаційно-економічних та інших харак-
теристиках фактору виробництва; диференціальну 
ренту ІІ-го роду, яка виникає в результаті капіталов-
кладень, спрямованих на поліпшення відповідного 
фактору виробництва. Цей підхід до класифікації 
рентних доходів було свого часу запропоновано ще 
Карлом Марксом [5]. 

У світовій практиці завдання щодо вилучення 
державою ренти розв’язуються з урахуванням при-
родно-ресурсного потенціалу, адміністративно-те-
риторіального устрою, ринковою часткою на світо-
вому та регіональному ринках природних ресурсів, 
а також досягненнями наукової думки і вагою рент-
них платежів у доходах бюджету відповідного рів-
ня. Держава, яка в багатьох випадках позиціонує як 
власник природних ресурсів та володіє податковим 
суверенітетом, застосовує різні комбінації фіскаль-
них інструментів вилучення рентних доходів із по-
дальшим їх розподілом у бюджетній системі.  

Методологічні засади розробки таких інстру- 
ментів засновуються на теорії ренти, що характери-
зують економічні відносини між власником природ-
них ресурсів та їх користувачем. Оптимізація розпо-
ділу природної ренти між власником та користува-
чем, який стимулював би пропозицію та попит на 
певні види природних ресурсів на основі їх раціона-
льного використання та збереження природного по-
тенціалу для майбутніх поколінь стало найактуаль-
нішою задачею сучасної економічної теорії. 

Постановка завдання та мета статті. Однією 
із найважливіших теоретичних проблем, результати 
вирішення якої мають велике прикладне значення, є 
економічно обґрунтоване виокремлення ренти із до-
ходів (прибутку), що виникає в результаті викорис-
тання природних ресурсів із подальшим вилученням 
його на користь власника, держави зокрема, та раці-
ональним перерозподілом, у тому числі для цілей 
меліорації та захисту навколишнього середовища. 

Інша проблема, яка є похідною від першої, по-
лягає у забезпеченні оптимальної для суспільства 

пропорції розподілу рентних платежів з урахуван-
ням  стимулювання певної економічної діяльності. 
Перерозподіл рентних платежів на джерела держав-
них  капітальних інвестицій та фінансування соці- 
альної сфери, їх вирішення, дозволяє перетворити 
природно-ресурсну ренту на потужний чинник еко-
номічного зростання. 

Означене обумовлює актуальність досліджень, 
спрямованих на розкриття соціально-економічної 
природи ренти, її ролі та значення в системі дер- 
жавного регулювання національної економіки. 

Відомо, що роль рентних платежів не обмежу-
ється наповненням державної казни. Одночасно,  
рентні платежі виконують регуляторну та відтворю-
вальну функції, а саме, сприяють раціональному ви-
користанню природних ресурсів та створення кон-
курентних умов господарювання через вилучення 
на користь держави надприбутків підприємств-мо-
нополістів із подальшим їх перерозподілом у бю-
джетній системі.  

Соціального значення рентні платежі набува-
ють в процесі використання природно-ресурсної  
ренти в інтересах суспільства. Адже, земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони, є об'єктами права  
власності Українського народу [6].  

В табл. 1 представлені основні форми прояву 
соціально-економічної природи рентних платежів. 

 
Таблиця 1 

Форми прояву соціально-економічної природи 
рентних платежів* 

Форма прояву Характеристика 
Фіскальна Наповнення державної казни 

Перерозподіл ренти в бюджет-
ній системі 
Перетворення рентних плате-
жів на джерела фінансування 
соціальних видатків, капіталь-
них вкладень держави 

Охорона навколиш-
нього середовища 
(відтворення і збере-
ження природно-ре-
сурсного потенціалу 
для майбутніх поко-
лінь 

Фінансування програм відтво-
рення та збереження при-
родно-ресурсного потенціалу,
а також програм іншої спрямо-
ваності (соціальні, інвести-
ційні тощо) 

Запобігання входжен-
ню на ринок недобро-
совісних (некомпете-
нтних, несумлінних) 
економічних агентів 

Регулювання доступу до вико-
ристання природних ресурсів 
та забезпечення його платно-
сті і строковості 

 
* Розроблено авторами. 
 



В. Ф. Беседін, В. Ф. Столяров, В. І. Островецький 

107 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

Аналізуючи форми прояву соціально-еконо- 
мічної природи рентних платежів доцільно виділяти 
три взаємопов'язані проблеми: 

- забезпечення економічно обґрунтованого ви-
окремлення рентної складової із доходу (прибутку) 
користувача; 

- додержання оптимальної для суспільства про-
порції розподілу природної ренти в бюджетній сис-
темі; 

- охорона навколишнього середовища та збере-
ження природно-ресурсного потенціалу країни для 
майбутніх поколінь. 

Завдання щодо трансформації рентних плате-
жів в інвестиційні ресурси держави у світовій прак-
тиці розв’язуються  кожною країною самостійно. 
Дедалі більшої популярності набувають тенденції 
щодо створення спеціальних стабілізаційних фон-
дів, джерелами формування яких є природно-ре- 
сурсна рента. Як правило, такі фонди переважно 
створюються країнами-експортерами природних ре-
сурсів. Щодо України, то така практика може бути 
цікавою лише в частині ознайомлення, оскільки Ук-
раїна по багатьох позиціях є імпортером (спожива-
чем) природних ресурсів, передусім, енергетичних 
(нафти та газу). 

Поширення набула думка, що економічні ре-
зультати діяльності добувної промисловості суттєво 
впливають на динаміку темпів зростання економіч-
ної системи. В зв’язку з чим акумулювання природ-
ної ренти саме в бюджетній системі є одним із прі- 
оритетів короткострокової бюджетної політики 
будь-якої країни. 

У більшості країн світу природні ресурси 
(надра, земля, вода) переважно перебувають у влас-
ності держави. В Україні надра перебувають у влас-
ності Українського народу. А реалізується таке 
право повноважними органами виконавчої влади на 
різних рівнях управління: Верховною радою Укра-
їни та відповідними місцевими радам згідно з влад-
ними повноваженнями. 

До основних об’єктів рентоутворення в Україні 
належать: земельні ресурси; мінеральні ресурси та 
інші ресурси надр; лісові та водні ресурси; природ-
но-рекреаційна сфера; морське природокористу-
вання і морегосподарська діяльність, асиміляційний 
потенціал навколишнього середовища [7]. 

Крім звичайних податків, видобувні компанії 
сплачують спеціальні платежі: бонуси, ренталс,  
рентний податок на природні ресурси (РППР) [8,  
с. 293-299]. Застосовуються різноманітні комбінації 
таких платежів. Вилучення абсолютної ренти забез-
печують бонуси та ренталс, а диференціальну ренту 
вилучають із використанням роялті та РППР, а та-
кож звичайних податків, як то мито, податок на при-
буток підприємств. 

                                                        
5 Показник, що характеризує відношення накопичених доходів і витрат відповідно. 

У розвинених країнах рентні відносини регу-
люються в рамках загального законодавчого поля і 
не відносяться до предметів домовленостей або тор-
гів між державою та користувачем (видобувною 
компанією). У той же час, у країнах із нестабільними 
політичною ситуацією та економічною системою 
багато уваги приділяють переговорним процесам, у 
ході яких формуються пропорції розподілу рентних 
доходів між державою та інвестором. Найбільш по-
ширеною формою таких домовленостей у світовій 
практиці є Угоди про розподіл продукції. 

Диференціація рентних платежів вводиться з 
метою забезпечення вирівнювання умов господарю-
вання через запобігання отримання надприбутків 
користувачем за рахунок використання однорідних 
природних ресурсів, що різняться за якістю, геоло-
гічними та економіко-географічними характеристи-
ками. Тому, основним завданням, яке має вирішува-
тися у ході організації рентних відносин, є забезпе-
чення економічно обґрунтованого вилучення та ро-
зподілу природно-ресурсної ренти, у тому числі, на 
основі виділення її абсолютної та диференціальних 
складових.  

Проте, у науковій літературі відзначається 
складність вирішення цього завдання, передусім, че-
рез визначення нормативів нормального прибутку 
[9]. Адже норма прибутку є змінною в часі за обста-
вин, які не залежать від видобувного підприємства 
(коливання цін, попиту тощо). Цю проблему пропо-
нується вирішувати шляхом впровадження системи 
коригуючих коефіцієнтів до роялті, які враховувати-
муть декілька факторів, зокрема, місцерозташу-
вання та транспортну інфраструктуру, виснаженість 
родовища, якість корисної продукції, глибину заля-
гання покладів, характеристики ґрунту тощо. 

Інший напрям досліджень пов’язується із роз-
робкою та впровадженням фіскальних механізмів 
вилучення надприбутків у користувачів (видобув-
них компаній). Різницю між нормальним прибутком 
та фактичними результатами господарювання, яку 
розглядають як диференціальну ренту, пропону-
ється вилучати шляхом застосування диференціаль-
них ставок оподаткування. Базою оподаткування 
обирають вартість основних засобів, що перемножу-
ється на еталонну рентабельність, яка розрахову-
ється із врахуванням ефективності використання 
природних ресурсів та специфіки галузі [10]. Такі 
механізми застосовуються із використанням прогре-
сивної шкали оподаткування на основі Р-фактору5. 

До недоліків таких підходів виділяють строко-
вість значення Р-фактору, яке має підлягати щоріч-
ному коригуванню. У той же час відзначається, що 
Р-фактор не відповідатиме поточному значенню  
рентабельності родовища в результаті ендогенних 
та екзогенних складових, у тому числі, реалізації 
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продукції в умовах коливання цін на відповідному 
рівні. 

Економічна рента у добувній промисловості 
має дорівнювати різниці між ціною реалізації видо-
бутої продукції (Цр) та собівартістю продукції без 
врахування абсолютної ренти (С) і нормального 
прибутку (Пн). У розрахунку не враховуються не-
прямі податки, які додаються до ціни реалізації про-
дукції і відповідно до законодавства багатьох країн 
світу утримуються продавцем із подальшим перера-
хуванням їх до відповідного бюджету з урахуванням 
дозволених законодавством зменшень, як то подат-
ковий кредит з податку на додану вартість. 

Частина прибутку, що лишається у розпоря-
дженні суб’єкта господарювання після включення 
його до собівартості, у тому числі абсолютної ренти 
(Ра) та нормального прибутку (Пн), і становить над-
прибуток (Нд), який в теорії і розглядається як ди-
ференціальна рента (Рд). Означені співвідношення 
формалізовані у рівнянні 

 

 Ре= Ра + Рд = Цр – (С + Пн).  (1) 
 

У той же час, вартість продукції, що реалізу-
ється користувачем природних ресурсів, із ураху-
ванням рівняння (1), може бути формалізована на-
ступним чином: 

 

 Цр = С + Пн + Ра + Рд. (2) 
 

У цьому рівнянні абсолютна рента (Ра) не 
включена до собівартості продукції з метою фокусу-
вання уваги на саме виділенні всієї економічної  
ренти у фінансових результатах підприємств, що ви-
користовують у власній господарській діяльності 
фактори виробництва природного походження, до- 
ступ до яких строковий та обмежений. 

За своїм економічним змістом рівняння (2) є 
структурою ціни реалізації продукції без непрямих 
податків, яка формується під впливом попиту та 
пропозиції на ці фактори виробництва. Рентна скла-
дова ціни коливається залежно від зміни умов гос-
подарювання та в результаті втручання держави у 
процес розподілу рентних доходів шляхом надання 
дозволів на користування, з одного боку, та зміни 
ставок вилучення рентних доходів, з іншого, а також 
застосування користувачами різноманітних спосо-
бів мінімізації обсягів обов’язкових відрахувань до 
бюджетів, у тому числі, трансфертного ціноутво-
рення. Рівняння (2) дозволяє зробити попередню 
оцінку економічної обґрунтованості параметрів ви-
лучення рентних доходів відносно до сукупної вар-
тості реалізованої продукції. 

Однак, незважаючи на значну кількість дослі-
джень і наукових публікацій, присвячених пробле-
мам природно-ресурсної ренти, а також спроб прак-
тичної реалізації пропозицій щодо вдосконалення 
механізму справляння платежів за видобуток корис-
них копалин, лишається ряд невирішених проблем-
них питань, що потребують всебічного, поглибле- 

ного дослідження для практичного впровадження 
результатів їх розв’язань. Серед таких, зокрема,  
можна виділити проблемне питання щодо підви-
щення рівня ефективності функціонування сис-
теми платежів за видобуток корисних копалин, 
приведення механізму їх обчислення до принци-
пів рентного доходу, що і є метою даної статті.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією із основних теоретичних проблем, вирі-
шення якої залишається актуальним і має виключне 
практичне значення для будь-якої економічної сис-
теми, є економічно обґрунтоване виділення рентної 
складової із доходу (прибутку), що утворюється в 
результаті використання фактора виробництва (при-
родного ресурсу). Друга проблема, що фактично є 
похідною від першої, полягає у забезпеченні опти-
мальної для суспільства пропорції розподілу при- 
родно-ресурсної ренти між державою та користува-
чем природних ресурсів. Ці завдання, вирішення 
яких спрямоване в кінцевому підсумку на забезпе-
чення трансформації природно-ресурсної ренти в ін-
вестиційні ресурси держави та її поступове перетво-
рення у потужний чинник економічного зростання, 
як правило, реалізуються у системі бюджетно-по- 
даткового регулювання.  

В теорії існує багато визначень економічної  
ренти. Це: ціна, що сплачується за використання зе-
млі та інших природних ресурсів, кількість яких (їх 
запаси) строго обмежені [11]; форма реалізації влас-
ності на ті природні ресурси, кількість яких строго 
обмежена [12]; будь-які платежі власнику прав на 
ресурси, що перевищують доходи, які можна отри-
мати при немонопольному використанні цих ресур-
сів [13]; рівень оплати певного фактору виробниц-
тва, що перевищує розміри мінімальної оплати, не-
обхідної для того, щоб отримати необхідну пропо-
зицію цього фактору в рамках заданого способу 
його використання [14, с. 297]; будь-яка оплата, що 
припадає на долю окремого фактору виробництва та 
перевищує його альтернативну вартість [15, с. 237]; 
різниця між реальною платою за використання фак-
тору виробництва і тією мінімальною ціною, яку не-
обхідно сплатити, для того, щоб заохотити власника 
цього блага передати його у використання [16]; різ-
ниця між платежами за послуги виробничих ресур-
сів і мінімальною платою, в обмін на яку постачаль-
ники цих послуг готові їх надавати [17, с. 345]; плата 
«за будь-який ресурс, пропозиція якого підтриму-
ється на незмінному рівні без витрат, однак не може 
бути збільшеною, а відповідно, не залежить від 
ціни» [18, с. 724]; форма надприбутку (додаткового 
продукту), отриманого в результаті експлуатації об-
межених ресурсів різної якості [19, с. 8]. 

Окремі вітчизняні дослідники визначають рен-
ту як плату за використання природних ресурсів 
(або їх ціну), що є формою реалізації економічних 
відносин між власником природних ресурсів, дер- 
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жавою у тому числі, і суб'єктами господарської ді- 
яльності, що здійснюють їх експлуатацію.  

Відповідно до методологічних передумов, як 
зазначають Б.М. Данилишин та В.С. Міщенко, така 
плата є засобом вилучення частини абсолютного і 
додаткового доходів надрокористувачів, яка форму-
ється при використанні обмежених або (і) кращих за 
якістю природних ресурсів. Рента як економічна ка-
тегорія, що відображає різницю в якості та значущо-
сті природних ресурсів, а також їх абсолютну обме-
женість, є визначальною при здійсненні економіч-
них оцінок [7].  

Дохід, який створюється факторами виробни- 
цтва: капіталом, працею, землею та підприємни- 
цькою діяльністю, в теорії розглядається як фактор-
ний. Оскільки рента, виходячи з її найбільш поши-
реного визначення, розглядається як частка прибу-
тку, утвореного в результаті використання певного 
фактору виробництва, вона фактично належить до 
категорії факторних доходів. Отже, природно-ре- 
сурсна рента, яка є факторним доходом від вико- 
ристання певного природного ресурсу, вже сама по 
собі обумовлює (передбачає) утворення доходу у 
певній виробничій комбінації, із наступним його 
розподілом та використанням.  

Відповідно, природно-ресурсна рента, як еко-
номічна категорія, може розглядатися в системі 
«власник фактору виробництва – користувач фак-
тору виробництва», оскільки, в іншому випадку пи-
тання щодо розподілу ренти не виникало б. 

Основними елементами цієї системи є власник 
фактору виробництва та його користувач. За відсут-
ності одного із визначальних елементів системи ре-
нта не виникає. Як виключення, рента може вини-
кати у випадку, коли власник фактору виробництва 
виступає одноосібним користувачем своєї власно-
сті. 

Для власника фактора виробництва, у разі якщо 
він передає у користування такий фактор певному 
користувачеві, залишаючи за собою право власності 
на нього, рента може розглядатися як дохід. А от, 
для користувача фактора виробництва, який докла-
дає до природного ресурсу інші фактори виробни- 
цтва, як то праця, капітал та підприємницькі здібно-
сті, природно-ресурсну ренту, на наш погляд, більш 
коректно розглядати як частку прибутку від викори-
стання певного фактору виробництва.  

Оскільки користувач, маючи на меті отримати 
максимально можливі прибутки, змушений нести 
ще відповідні фінансові витрати, як то капіталовкла-
дення (придбання основних фондів та створення ін-
фраструктури; придбання геологічної інформації 
тощо), оплату праці найманих працівників, а також 
застосувати свої таланти щодо створення умов най-
більш ефективного використання фактору виробни-
цтва, нарощування виробничих потужностей та збі-
льшення обсягів продаж в умовах конкуренції на  

відповідних товарних ринках, застосування прогре-
сивних управлінських технологій тощо. Відповідно, 
користуючись категоріями ренти, запропонованими 
К. Марксом, доходом власника у цьому випадку 
буде абсолютна рента та диференціальна рента І-го 
роду, яку буде присвоювати власник фактора ви- 
робництва. Прибутком користувача, в свою чергу, а 
точніше, складовою прибутку, – диференціальна ре-
нта ІІ-го роду, яка має залишатися у розпорядженні 
користувача фактора виробництва. 

Із визначення рентного доходу, або економіч-
ної ренти, що застосовується на сьогоднішній день 
у теорії, випливає, що рента виникає на основі права 
власності на певний фактор виробництва (ресурс). 
Відповідно, рентні відносини фактично є однією із 
характеристик відносин власності, оскільки перші 
виникають на основі останніх і дозволяють їх ха- 
рактеризувати у кількісному (у тому числі грошо-
вому) виразі.  

У випадку, коли фактори виробництва природ-
ного походження перебувають у державній власно-
сті, держава шляхом застосування економічно об-
ґрунтованого механізму розподілу природно-ре- 
сурсної ренти може сприяти раціональному викори-
станню природно-ресурсного потенціалу, перетво-
рювати природно-ресурсну ренту на державні ін- 
вестиційні ресурси, фінансувати заходи щодо від- 
творювання та захисту природно-ресурсного потен-
ціалу країни, створювати умови щодо його збере-
ження для майбутніх поколінь. 

На основі викладеного, маючи на меті визначи-
тися із змістом основних принципів рентного до-
ходу, відповідно до яких має будуватися система 
справляння платежів за природокористування, доці-
льно виділити основі умови утворення природно-ре-
сурсної ренти. Серед таких визначальними, на наш 
погляд, можна вважати: 

• наявність фактора виробництва природного 
походження; 

• існування виробничої комбінації, що скла-
дається із двох основних складових: «власник фак-
тора виробництва – користувач фактора вироб-
ництва»; 

• наявність права власності на певний фактор 
виробництва (наприклад, в Україні власником кори-
сних копалин є народ, а здійснюють таке право від 
його імені органи державного управління відповід-
ного рівня); 

• існування певної виробничої комбінації, у 
результаті залучення до якої фактор виробництва 
буде приносити прибуток; 

• існування певного суб’єкта господарюван-
ня, який зацікавлений у використанні такого фак-
тору виробництва у своїй господарській діяльності з 
метою отримання доходу, що сприяє залученню  
певного фактору виробництва у конкретну вироб-
ничу сферу та його утримання у цій сфері; 
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• наявність інституціональних умов, що за-
безпечують функціонування механізму укладення 
та виконання угоди щодо використання фактора ви-
робництва, а також розподілу рентного доходу; 

• обмежений доступ до використання певного 
фактору виробництва для суб’єктів господарю-
вання – користувачів, у тому числі через наявність 
монополії на застосування такого фактору виробни-
цтва; 

• відсутність абсолютної еластичності пропо-
зиції такого фактору виробництва на ринку; 

• унікальність (обмеженість) фактору вироб-
ництва (невідновлюваний, вичерпний, виключне  
місцерозташування тощо). 

Визначившись із основними умовами утво-
рення природно-ресурсної ренти, що ґрунтуються 
на аналізі результатів досліджень класиків еконо- 
мічної теорії та сучасних провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених,  можна сформулювати основні 
принципи рентного доходу. Серед визначальних, на 
наш погляд, можна виділити [20, с.13-23]: 

1. Принцип утворення. Природно-ресурсна 
рента представляє собою частину прибутку від ви-
користання певного фактору виробництва природ-
ного походження, що перевищує «нормальний» 
прибуток (як правило, середній для певного виду 
економічної діяльності). 

2. Принцип виокремлення. Природно-ресурс-
на рента розкладається на основні її елементи, що 
мають різну природу утворення: абсолютну, яка 
утворюється через право власності на фактор ви- 
робництва; диференціальну І-го роду, що виникає 
через відмінності у економічних та геолого-геогра-
фічних особливостях використання певного факто-
ру виробництва природного походження; диферен-
ціальну ІІ-го роду, яку пов’язують із надприбут-
ками, обумовленими додатковими капітальними 
вкладеннями у виробництва. 

3. Принцип розподілу. Розподіл ренти здійс-
нюється у системі «власник фактора виробництва – 
користувач фактора виробництва». Абсолютна рен-
та та диференціальна рента І-го роду привласню-
ється власником фактору виробництва. Диференці- 
альна рента ІІ-го роду залишається у розпорядженні 
користувача фактора виробництва. 

4. Принцип використання. Частина природ-
но-ресурсної ренти (абсолютна рента та диференці-
альна рента І-го роду) використовується в інтересах 
суспільства, у тому числі на: 

• фінансування заходів, спрямованих на роз-
виток, відтворення, охорону та збереження для май-
бутніх поколінь природно-ресурсного потенціалу 
країни, мінерально-ресурсної бази у тому числі; 

• здійснення державних інвестицій (фінансу-
вання державних капіталовкладень); 

• фінансування бюджетного дефіциту, соці- 
альних видатків, а також заходів державної економі-
чної політики пріоритетного значення. 

Виходячи з методологічних передумов, рентні 
платежі застосовуються державою на основі права 
власності на природні ресурси та для вилучення до-
даткових доходів надрокористувачів. Їх диференці-
ація має забезпечувати вирівнювання умов господа-
рювання та запобігати одержанню надрокористува-
чами невиправдано високих прибутків за рахунок 
використання однорідних природних ресурсів, що 
різняться за якістю, геологічними та економіко-гео-
графічними характеристиками, споживчою варті-
стю тощо.  

Таким чином, основним завданням при органі-
зації рентних відносин між державою (власником 
корисних копалин) та видобувним підприємством 
(користувачем) у добувній промисловості є забезпе-
чення функціонування економічно обґрунтованого 
механізму виділення та розподілу природно-ресурс-
ної ренти.  

Як відзначається у працях провідних вчених, 
завдання щодо виділення природно-ресурсної ренти  
ускладнюється тим, що в процесі організації та про-
ведення робіт щодо видобутку корисних копалин 
суб’єкти господарювання, окрім використання фак-
торів виробництва природного походження докла-
дають ще такі фактори, як працю, капітал та підпри-
ємницькі здібності. При цьому, як відмічають про-
відні вчені, виявляється, що досить складно виді-
лити та оцінити внесок кожного окремого з них у ви-
робництво готової продукції. 

Отже, з метою підготовки пропозицій щодо  
розподілу природно-ресурсної ренти між державою 
та надрокористувачами необхідно дослідити світо-
вий досвід, і передусім у тих країнах світу, де пи-
тання розподілу гірничої ренти вже давно і успішно 
вирішуються.   

У світовій практиці завдання щодо вилучення 
державою природно-ресурсної ренти та її розподілу 
вирішуються із врахуванням особливостей, що ви-
значаються природно-ресурсним потенціалом окре-
мої країни, її адміністративно-територіальним уст-
роєм, роллю країни на світових ринках факторів ви-
робництва, а також сучасними досягненнями еконо-
мічної теорії і практичним значенням рентних пла-
тежів у системі бюджетно-податкового регулю-
вання. Проте, загальною рисою механізмів вилу-
чення природно-ресурсної ренти є те, що вони буду-
ються з урахуванням виділення абсолютної та дифе-
ренціальної складової рентного доходу.  

Держава, яка, як правило, є власником факторів 
виробництва природного походження, володіючи 
при цьому податковим суверенітетом, може застосо-
вувати будь-які комбінації з наявних у її розпоря-
дженні фіскальних інструментів щодо вилучення та 
розподілу гірничої ренти. Методологічні засади 
щодо розробки таких інструментів зазвичай ґрунту-
ються на теорії ренти та рентних відносин, яка ви-
світлює концептуальні положення, на основі яких 
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будуються відносини між власником фактора ви- 
робництва та його користувачем. А рента, яка вини-
кає саме в результаті цих відносин, є однією із кіль-
кісних характеристик інтенсивності, ефективності 
та продуктивності таких відносин.  

У науковій та прикладній літературі визнається 
складність практичної реалізації обчислення обсягів 
гірничої ренти та пропорцій її розподілу. Перш за 
все, це стосується виділення диференціальної скла-
дової природно-ресурсної ренти, і пов’язуються з 
труднощами, що виникають при визначенні норма-
льного прибутку по галузі [9]. Адже, норма прибут-
ку може змінюватися з часом за обставин, що на-
пряму не залежать від видобувного підприємства, 
наприклад, у результаті різкого коливання цін на 
продукцію. До того ж, при утворенні природно-ре-
сурсної ренти необхідно враховувати те, що в про-
цесі використання природних ресурсів у комерцій-
них цілях, видобутку корисних копалин зокрема, до 
них застосовуються інші фактори виробництва, як 
то праця, капітал та підприємницькі здібності. Озна-
чене істотно ускладнює точне виділення саме при-
родно-ресурсної ренти. 

На практиці застосовуються два основних мо-
дельних рішення. По-перше, це застосування сис-
теми коригуючих коефіцієнтів, у тому числі, із вра-
хуванням ступеня виснаженості родовища корисних 
копалин. Серед недоліків системи коефіцієнтів, на 
які перемножуються базові ставки роялті, виділяють 
значні витрати на її розробку та ускладнене адмініс-
трування, що обумовлюється великою кількістю  
факторів, що впливають на рентабельність родо-
вища, а також визначенням ступеню впливу цих  
факторів на таку рентабельність. 

Інший напрямок досліджень пов'язується із за-
провадженням так званих податків на «надприбу-
тки». Зокрема, пропонується визначати диференці- 
альну ренту як різницю між фактичним та «норма-
льним» прибутком від діяльності, пов’язаної із ви-
добутком корисних копалин. За базу при цьому 
може обиратися наприклад вартість основних засо-
бів, що перемножується на визначену (еталонну)  
рентабельність, яка розраховується із врахуванням 
коефіцієнта ефективності використання фінансових 
ресурсів, скорегованого на коефіцієнт, що відобра-
жає специфіку галузі (пропонується встановлювати 
на основі експертних оцінок) [10].  

Механізм вилучення надприбутків, можливість 
впровадження якого розглядалася у Російській Фе-
дерації, передбачає прогресивну шкалу оподатку-
вання таких прибутків на основі Р-фактору (показ- 
ник, що характеризує відношення накопичених до-
ходів до накопичених витрат). Але при цьому виді-
ляють недоліки цієї системи, що полягають у тому, 
що значення Р-фактору встановлюється на рік і ви-
значається за підсумками попереднього звітного пе-
ріоду (року). Крім того, Р-фактор може не відпові- 

дати значенню рентабельності родовища внаслідок 
зміни інших внутрішніх та зовнішніх факторів,  
зокрема, через виникнення проблем із реалізацією 
видобутої продукції в результаті зміни цін на внут-
рішньому та світовому ринках, інших чинників, які 
можуть спотворювати значення ренти, що підлягає 
вилученню.  

Способи розподілу природно-ресурсної ренти 
між державою та підприємствами добувної промис-
ловості  є достатньо різноманітними. В економічно 
розвинених країнах переважають податкові методи 
вилучення, а в країнах, що розвиваються, та країнах 
із закритою економікою широко застосовуються не-
податкові методи,  наприклад, угоди про розподіл 
продукції. Застосовується декілька видів платежів 
та їх комбінацій. Окрім звичайних податків, видо- 
бувні компанії сплачують на користь держави спе-
ціальні платежі: бонуси, ренталс, роялті, рентний 
податок на природні ресурси (РППР) [8]. 

У різних країнах світу порушені питання вирі-
шуються із певними особливостями. Однак загаль-
ною рисою їх розв’язань є те, що вони реалізуються 
в системі бюджетно-податкового регулювання.  

Природно-ресурсна рента, в свою чергу, пере- 
творюючись у цій системі на фінансові ресурси дер-
жави, стає одним із визначальних елементів бюд- 
жетно-податкового регулювання, і використову-
ється не лише для фінансування планових держав-
них видатків. Адже в процесі її розподілу за допомо-
гою спеціальних фіскальних інструментів забезпе-
чується ще раціональне використання природно-ре-
сурсного потенціалу країни, його збереження для 
майбутніх поколінь, часткове вирішення проблеми 
погіршення екологічної ситуації та ряд інших проб-
лем, що напряму не пов’язанні із бюджетно-подат-
ковим регулюванням. 

Питанням ренти, її визначенню та особливос-
тям відображення у статистиці державних фінансів 
окремо приділяється увага у Керівництві по статис-
тиці державних фінансів (КСДФ, видання МВФ). За 
визначенням КСДФ, рента представляє собою дохід 
від власності, що отримується за певними угодами 
про оренду землі, ресурсів надр та інших природних 
активів. Органи державного управління, до повно-
важень яких відноситься реалізація права власності 
держави на ресурси надр, можуть укладати угоди, 
згідно з якими певні економічні агенти можуть осво-
ювати такі родовища протягом визначеного періоду 
часу, сплачуючи при цьому один або декілька пла-
тежів. Ці платежі часто визначаються як роялті. Од-
нак за своєю суттю вони є рентою, що перерахову-
ється власникам активів в обмін на передачу цих ак-
тивів у розпорядження інших економічних агентів 
на узгоджений період.  

Підприємства, що здійснюють геологорозвіду-
вальні роботи на земельних ділянках, що перебува-
ють у державній власності, можуть здійснювати 
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платежі за право пробного буріння або досліджу-
вати наявність та місце розташування ресурсів надр 
будь яким іншим способом. Такі платежі також  
відображаються як рента, навіть у випадку, коли ви-
добуток не здійснюється. 

До інших видів ренти КСДФ відносить платежі 
за право вирубки лісу на некультивованих держав-
них землях, використання неконтрольованих прос-
торів водойм для організації відпочинку або в ко- 
мерційних цілях, включаючи рибальство, за право 
використання води для іригації, а також за право ви-
пасу худоби на державних землях [21, с. 72].    

Слід зазначити, що переважна кількість країн-
експортерів корисних копалин для цілей виділення 
та розподілу природно-ресурсної ренти використо-
вують адвалерні ставки роялті [22] або відсоток від 
прибутку, що отримує підприємство за результа-
тами власної господарської діяльності. Зокрема, 
така модель застосовується в Австралії, Сполучених 
Штатах Америки, країнах Африки та Латинської 
Америки. У деяких країнах застосовується змішана 
система ставок: специфічні роялті + адвалерні. Пе-
реважно, такий механізм розподілу гірничої ренти 
використовується у країнах Азії.   

В Україні рентні відносини реалізуються шля-
хом передання у строкове  та платне користування 
певних видів природних ресурсів окремим суб’єк-
там господарювання за визначеними умовами,  
зокрема, щодо забезпечення охорони навколиш-
нього середовища. Вилучення ренти здійснюється 
за допомогою декількох фіскальних інструментів. 
Абсолютна рента стягується при сплаті за дозвіл на 
видобуток корисних копалин, а диференціальна – 
шляхом справляння спеціальних платежів [23]. В 
окремих випадках передбачається вилучення при- 
родної ренти в процесі виконання угод про розподіл 
продукції, укладених в порядку, визначеному націо-
нальним законодавством [24]. 

За своєю структурою механізм вилучення при-
родно-ресурсної ренти в Україні схожий із анало- 
гічними системами, що застосовуються у багатьох 
країнах світу. Рентні та ресурсні платежі формують 
на рівні 6-8% сукупних доходів зведеного бюджету 
України, або на рівні 2% ВВП. 

Україна належить до провідних мінерально-си-
ровинних держав світу. В її надрах відкрито близько 
8 тис. родовищ, видобувається понад 90 видів ко- 
рисних копалин, виявлено близько 20 тис. рудопро-
явів з 200 видами мінеральних ресурсів. За запасами 
й видобутком залізних, марганцевих, титан-цирко-
нієвих руд і багатьох видів неметалевої сировини 
Україна посідає одне з провідних місць серед країн 
світу. 

В Україні у  значних  обсягах  видобувається до 
2% світового видобутку кам'яного вугілля, 4% заліз- 
них та 10% марганцевих руд, 4% урану, титану, ци-
рконію, германію. В країні розробляються родо- 

вища нафти та природного газу, бурого вугілля,  
торфу, цементної сировини, тугоплавких та вогне-
тривких глин, сировини для виробництва будматері-
алів, йоду, брому, різноманітних мінеральних вод, 
дорогоцінного та коштовного каміння, п'єзокварців 
тощо. У відносно незначних обсягах добуваються 
нікелеві руди,  золото, скандій, гафній, бурштин, це-
оліти, фосфатна сировина тощо [25]. В цілому, міне-
рально-сировинний комплекс забезпечує Україні до 
5% світового видобутку корисних копалин і проду-
ктів їхньої переробки на суму понад $20 млрд. 

Одночасно слід зазначити, що Україна нале-
жить до країн частково забезпечених традиційними 
видами первинної енергії. За даними Державної  
служби статистики України майже третину імпорту 
складають енергетичні матеріали; нафта та про- 
дукти її переробки [26]. Україна за рахунок власного 
видобутку забезпечує себе природним газом – на 24-
25% та нафтою – на 12%. Природний газ є головним 
джерелом енергозабезпечення держави. Щорічне 
його споживання в Україні в середньому становить 
76 млрд м3. Природний газ власного видобутку пов-
ністю спрямовується для задоволення потреб насе-
лення [27].  

Подібною або близькою до української є енер-
гозалежність таких розвинутих країн Європи, як Ні-
меччина, Франція, Австрія. А багато країн світу ма-
ють значно нижчі показники забезпечення власними 
первинними енергоресурсами, зокрема Японія – 7%, 
Італія – близько 18%. Отже, рівень енергозалежності 
України є середньоєвропейським. Однак він харак-
теризується відсутністю диверсифікації джерел пос-
тачання енергоносіїв, насамперед нафти, природ-
ного газу та ядерного палива [28].  

У зв’язку з чим, досягнення максимально мож-
ливого рівня забезпеченості власними паливно- 
енергетичними ресурсами визначається одним із 
пріоритетних завдань на середньо- та довгострокову 
перспективи, що вирішуються в рамках державної 
економічної політики України. Відповідно, підви-
щену увагу в рамках реалізації поточної та перспек-
тивної бюджетно-податкової політики, спрямованої 
на подолання негативних наслідків фінансово-еко-
номічних криз необхідно приділяти насамперед пи-
танням розвитку підприємств добувної промислово-
сті, зокрема, в частині забезпечення раціонального 
оподаткування результатів їх господарської діяль-
ності. 

Актуальність досліджень, спрямованих на під-
готовку пропозицій щодо підвищення ефективності 
функціонування механізму справляння платежів за 
користування надрами в Україні визначається не 
лише їх значенням у системі бюджетно-податкового 
регулювання. Основною умовою утворення та фор- 
мування таких бюджетних надходжень є викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу України, зо-
крема, промислове освоєння родовищ корисних ко- 
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палин, що само по собі породжує низку проблем со- 
ціально-економічного та екологічного характеру. 
Серед таких, в першу чергу, доцільно виділити не-
обхідність забезпечення раціонального викорис-
тання природних мінеральних ресурсів, що обумов-
люється цінністю, невідновлюваністю, а також по- 
ступовою виснаженістю їх родовищ. Оскільки роз-
виток будь-якої економічної системи супроводжу-
ється природним зростанням попиту на продукцію 
добувної промисловості, яка є основним постачаль-
ником переробної промисловості.  

Роль платежів за видобуток корисних копалин 
у доходах Зведеного та Державного бюджетів Укра-
їни поступово зростає. Це відбувається за рахунок 
підвищення ставок справляння рентної плати за ви-
добуток вуглеводнів (нафта, природний газ та газо-
вий конденсат), а також щорічної індексації ставок 
платежів за користування надрами та збору за гео-
логорозвідувальні роботи. Зобов'язання зі сплати 
платежів по переважній кількості видів корисних 
копалин обчислюються у фіксованих сумах залежно 
від маси (об’єму) їх видобутку.   

Разом з цим, вартість корисних копалин на  
внутрішньому та світових ринках має сталу тенден-
цію до зростання, зокрема через поступове висна-
ження їх родовищ, а також у зв’язку із підвищенням 
попиту на них, обумовленим зростаючими потре-
бами економіки у сировинних ресурсах. При цьому, 
слід відзначити, що темпи зростання вартості ко- 
рисних копалин не завжди відповідають змінам ди-
наміки цін на них на внутрішньому та зовнішньому 
ринках.  

Таким чином, з метою забезпечення відповід-
ності зміни ринкової вартості корисних копалин та 
параметрів обчислення зобов’язань зі сплати плате-
жів за їх використання в рамках одного бюджетного 
періоду, а також приведення механізму обчислення 
зобов’язань добувних підприємств до принципів  
рентного доходу доцільно поступово відмовлятися 
від практики обчислення зобов’язань зі сплати пла-
тежів за використання надр у фіксованих сумах за-
лежно від обсягів їх видобутку.  

На нашу думку, вдосконалення платежів за ви-
користання надр в Україні необхідно здійснювати в 
напрямі поступової та послідовної заміни чинної си-
стеми справляння означених платежів єдиним по- 
датком. Вилучення абсолютної складової природно-
ресурсної ренти може здійснюватися шляхом засто-
сування фіксованих платежів у вигляді бонусів та 
ренталсів. А от диференціальна складова природно-
ресурсної ренти може вилучатися достатньо поши-
реними способами:  

- роялті із застосуванням системи коригуючих 
коефіцієнтів, які враховують виснаженість та інші 
економічні і геолого-географічні характеристики 
родовища корисних копалин. Серед недоліків такої 
системи коефіцієнтів, які мають застосовуватися до 

базової ставки роялті, виділяють значні витрати на її 
розробку та складність адміністрування, що об- 
умовлюється значною кількістю факторів, які визна-
чають рентабельність родовища; 

- податок на надприбуток, яким оподаткову-
ється прибуток видобувного підприємства у разі, 
коли рентабельність виробництва перевищує серед-
ню рентабельність по галузі, або прибуток підпри-
ємства перевищує середній прибуток по галузі, або 
відношення накопичених доходів до накопичених 
витрат за звітний період. Механізм вилучення над-
прибутків може передбачати прогресивну шкалу 
оподаткування та бути реалізованим в рамках сис-
теми оподаткування прибутку підприємств і розра-
ховуватися як добуток стандартної ставки оподатку-
вання та  коригуючих коефіцієнтів. Наприклад, у 
Королівстві Норвегія прибутки підприємств, що 
здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, 
оподатковуються за ставкою, що перевищує стан- 
дартну ставку оподаткування. 

Обмеженість мінеральних ресурсів, поступове 
виснаження їх родовищ в результаті промислового 
освоєння, призводить до природного зростання вар-
тості продукції добувної промисловості. Особливої 
актуальності ця проблема набуває з огляду на необ-
хідність забезпечення енергетичної безпеки Укра-
їни, яка на сьогодні є потужним імпортером вугле-
водневих корисних копалин. Разом з цим, як відзна-
чається у наукових публікаціях [9], промислове 
освоєння родовищ корисних копалин призводить до 
забруднення навколишнього природного середо-
вища, і, відповідно – до погіршення екологічної си-
туації як на певній території так і в країні в цілому.  

Суб’єкти господарювання, що здійснюють ви-
добуток корисних копалин на території України та 
її континентальному шельфі, окрім загальнодержав-
них податків і зборів, здійснюють відрахування спе-
ціальних зборів та обов’язкових платежів до бю-
джету відповідного рівня, тобто, залежно від того, 
на якому рівні державного управління реалізується 
право власності народу України на корисні копа-
лини [29]. Це платежі за користування надрами, від-
рахування на геологорозвідувальні роботи, виконані 
за рахунок Державного бюджету, рентна плата за 
нафту, природний газ та газовий конденсат, що ви-
добуваються в Україні, а також надходження коштів 
від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (лі-
цензій) на користування надрами та збору за видачу 
таких дозволів.  

Крім того, регулювання розподілу природно-
ресурсної ренти в Україні здійснюється в процесі 
оподаткування прибутку підприємств добувної про-
мисловості, із використанням спеціальних правил 
обчислення та нарахування податкової амортизації 
[23]. Окремо питання розподілу природно-ресурсної 
ренти регулюються законом України «Про угоди 
про розподіл продукції» [24]. 
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У сучасних умовах ринкової економіки рентні 
відносини пов’язуються із законом вартості. Най- 
важливішим фактором закону вартості є ціноутво-
рення – процес утворення, формування цін на то-
вари і послуги, що характеризується перш за все ме-
тодами, способами встановлення цін у цілому, що 
відносяться до всіх товарів. На процес встановлення 
ціни впливає багато чинників, зокрема, собівартість 
продукції, ціни конкурентів, співвідношення попиту 
та пропозиції тощо. Якщо розглядати рентні відно-
сини з позицій ринкового ціноутворення, то виявля-
ється, що попит на продукцію добувної промисло-
вості є фактично похідним, оскільки він формується 
на основі попиту на цю продукцію на інших ринках 
товарів та послуг. А враховуючи тенденції щодо ро-
звитку економічних систем, як окремо взятої країни, 
так і світової системи, можна очікувати, що попит 
на продукцію добувної промисловості в подаль-
шому матиме загальний тренд до зростання. І це від-
буватиметься, скоріш за все, на фоні відносно стабі-
льних витрат виробництва та відстаючому темпі ро-
сту середньої заробітної плати по галузі.  

Означене припущення можна пояснити таким 
чином. Виробники добувної промисловості, як і ре-
шта суб’єктів господарювання, мають декілька ос-
новних способів забезпечення прибутковості своєї 
господарської діяльності, що, по суті є основним ру-
шійним мотивом її здійснення. Це: збільшення обся-
гів реалізації виробленої продукції; підвищення 
ціни її продажу; мінімізації витрат виробництва за 
рахунок оптимізації витрат на видобуток та за раху-
нок стримування зростання оплати праці найманих 
працівників. 

Виробники можуть комбінувати означені спо-
соби отримання прибутків, реагуючи на зміни «зов-
нішнього середовища», як то запровадження заходів 
щодо державного регулювання обсягів видобутку та 
змін ціни реалізації продукції, активізації профспі-
лок щодо підвищення заробітної плати найманих 
працівників, зміни попиту на вироблену продукцію. 
Однак, за інших рівних умов, найбільш привабли-
вим для виробника все ж таки лишається підви-
щення ціни реалізації виробленої продукції із одно-
часним зменшенням витрат на видобуток та оплату 
праці найманих працівників. 

Припущення щодо забезпечення прибутковості 
своєї діяльності підприємств добувної промислово-
сті за рахунок підвищення ціни реалізації виробле-
ної продукції України підтверджується в результаті 
аналізу статистичних даних. Так, індекс цін вироб-
ників промислової продукції добувної промислово-
сті протягом останніх декількох років випереджає 
індекс цін виробників по обробній промисловості 
України. 

При цьому, слід зазначити, що підвищення ціни 
реалізації продукції видобувної промисловості при-
зводить до збільшення витрат підприємств інших га- 

лузей економіки України. Останні, в свою чергу, ке-
руючись природним бажанням максимізувати вла-
сні прибутки, змушені реагувати подібним чином, 
тобто, у тому числі, підвищувати ціну реалізації то-
варів (послуг) власного виробництва. Така ситуація 
негативно впливає на стабільність розвитку еконо-
мічної системи України, оскільки, обумовлює наро-
щування інфляційної складової зростання  ВВП.  

Результати проведеної оцінки функціонування 
системи платежів за видобуток корисних копалин, 
систему справляння платежів за видобуток корис-
них копалин, що є чинною в Україні, можна охарак-
теризувати як таку, що не повною мірою забезпечує 
досягнення пріоритетних цілей та завдань держав-
ної економічної, у тому числі бюджетно-податкової, 
політики України, і особливо, в умовах фінансово-
економічних криз. Система є відносно застарілою та 
недостатньо збалансованою, що проявляється у по-
стійних коливаннях кількісних характеристик її  
функціонування. Зокрема, означене проявляється у 
невідповідності змін параметрів платежів за видобу-
ток корисних копалин та темпів зростання цін на 
них на світових ринках. Отже, серед основних недо-
ліків чинної системи справляння платежів за видо-
буток корисних копалин, які обумовлюють необхід-
ність її вдосконалення, необхідно виділити такі: 

• система недостатньо враховує якість корис-
них копалин та інші геологічні та економіко-геогра-
фічні характеристики родовищ корисних копалин, а 
ґрунтується лише на врахуванні глибини залягання 
родовища, і то лише в частині справляння рентних 
платежів за видобуток вуглеводневої сировини; 

• система не передбачає чіткого розмежу-
вання інструментів розподілу природно-ресурсної 
ренти між державою та суб’єктами господарювання, 
які б дозволяли виділяти абсолютну та диференці- 
альну ренти, які відрізняються за природою утво-
рення;  

• нормативно-правове поле з питань справ-
ляння платежів за видобуток корисних копалин є 
складним і заплутаним, утворюється головним чи-
ном підзаконними актами, відповідно, підлягає що-
річному корегуванню при формуванні та затвер-
дженні бюджету на відповідний бюджетний період;  

• фіскальні інструменти, що забезпечують ви-
лучення абсолютної ренти, не вдосконалюються, в 
той час, як вартість корисних копалин на світових 
ринках, вуглеводнів зокрема, має стійку тенденцію 
до зростання; 

• система має зрівняльний характер. Нерівно-
мірність податкового навантаження, що виникає в 
результаті різниці у геологічних та економіко-гео- 
графічних характеристиках родовищ корисних ко-
палин в умовах справляння платежів за єдиними  
фіксованими нормативами створює нерівні умови 
для функціонування суб’єктів господарювання в  
рамках одного виду економічної діяльності; 
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• видобувні підприємства забезпечують при-
бутковість своєї діяльності переважно за рахунок 
підвищення ціни реалізації виробленої продукції, 
що стимулює прискорення темпів зростання інфля-
ційної складової ВВП. 

Визначені вади та недоліки системи справ-
ляння платежів за видобуток корисних копалин до-
зволяють сформулювати основні напрями її вдоско-
налення, в основу яких закладаються пропозиції 
щодо приведення механізму обчислення зобов’я-
зань до принципів рентного доходу.  

Реформування системи справляння платежів за 
видобуток корисних копалин має здійснюватися 
шляхом розробки та впровадження ефективного фі-
нансово-економічного механізму управління при- 
родно-ресурсним потенціалом України. Фінансово-
економічний механізм управління природно-ре- 
сурсним потенціалом України має бути утвореним в 
системі бюджетно-податкового регулювання. Він, 
зокрема, має враховувати джерела формування  
фінансових ресурсів та напрями їх витрачання із ко-
нтролем за цільовим використанням, системою 
штрафних та адміністративних санкцій за пору-
шення основних правил природокористування.  

Джерелами формування фінансових ресурсів у 
цьому механізмі мають бути платежі за викорис-
тання надр, порядок справляння яких відповідатиме 
принципам рентного доходу, тобто на основі виді-
лення частини прибутку, утвореного в результаті 
використання фактору виробництва природного по-
ходження у певній виробничій комбінації із подаль-
шим його перерахуванням до бюджету відповідного 
рівня із одночасним його розподілом на складові 
економічної ренти: абсолютну та диференціальну  
І-го роду. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення сис-
теми справляння платежів за видобуток корисних 
копалин в Україні повинні стати: 

− посилення ролі платежів за видобуток кори-
сних копалин в системі бюджетно-податкового ре-
гулювання; 

− розробка регуляторного механізму, що 
дасть можливість формувати доходи Державного та 
місцевих бюджетів України із одночасним забезпе-
ченням раціонального використання та охорони 
природно-ресурсного потенціалу України;  

− здійснення переходу на нову систему справ-
ляння всіх природно-ресурсних платежів, що базу-
ватиметься на принципі рентного доходу; 

− підвищення рівня відповідальності та заці-
кавленості органів місцевого самоврядування щодо 
повноти вилучення рентних платежів на користь 
держави на основі розподілу державної частки при-
родно-ресурсної ренти між бюджетами відповідного 
рівня із урахуванням необхідності фінансування ре-
гіональних екологічних та інвестиційно-інновацій-
них програм; 

− забезпечення компенсації втрат органів міс-
цевого самоврядування внаслідок зменшення площ 
земельних угідь, погіршення екологічної ситуації в 
регіонах у результаті здійснення видобутку вугле- 
водневої сировини. 

З метою вдосконалення системи справляння 
платежів за видобуток корисних копалин на терито-
рії України, посилення їх ролі у системі бюджетно-
податкового регулювання України, необхідно реалі-
зувати наступні напрями податкової політики: 

− виокремлення рентної складової із прибут-
ку, що утворюється за результатами видобутку ко-
рисних копалин в Україні на основі формування 
структури рентних платежів із чітким виділенням 
двох складових: абсолютної та диференціальної  
ренти; 

− вдосконалення механізму визначення варто-
сті корисних копалин та абсолютної складової при-
родно-ресурсної ренти, що сплачується видобувним 
підприємством на користь держави; 

− запровадження спеціального збору за кори-
стування надрами на заміну плати за надра, збору за 
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 
коштів Державного бюджету України та рентної 
плати за видобуток вуглеводнів; 

− вдосконалення порядку надання суб’єктам 
господарювання спеціальних дозволів на користу-
вання нафтогазоносними ділянками надр на терито-
рії України та її континентальному шельфі; 

− опрацювання доцільності запровадження 
додаткового збору, який сплачуватиметься видо- 
бувним підприємством у разі, коли рентабельність 
його операційної діяльності перевищуватиме нор-
мативну величину, визначену за результатами змін 
показників даного виду діяльності. 

Механізм оподаткування «додаткового» при- 
бутку можна ефективно реалізувати в рамках зако-
нодавства України. При цьому, доцільно ввести ди-
ференційну шкалу оподаткування, яка складається 
із ряду підвищуючих коефіцієнтів на які перемно-
жується стандартна ставка оподаткування прибутку 
підприємств у разі, коли рентабельність господар- 
ської діяльності з видобутку корисних копалин пе-
ревищує певну межу.  

Для цілей визначення податкового зо-
бов’язання можна запропонувати розраховувати 
спеціальний показник рентабельності, що обчислю-
ватиметься за формулою: 

 1 100%
Д

Р
С ПА

 = − × + 
, (3) 

де Р – рентабельність; Д –доходи; С – собівартість 
за виключенням податкової амортизації; ПА – по- 
даткова амортизація. 

Значення рентабельності, наприклад, середнє 
для добувної промисловості, можна регулювати За-
коном про Державний бюджет України на відповід-
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ний бюджетний період на підставі прогнозних пока-
зників розвитку галузі. Диференціацію шкали опо-
даткування пропонується здійснювати залежно від 
збільшення рентабельності добувної діяльності на 
кожні 10%. Якщо прийняти, що «нормальний» рі-
вень рентабельності виробництва буде дорівнювати 
20%, то можна запропонувати наступну шкалу ви-
значення податкового зобов’язання (див. табл. 2). 
При цьому, необхідно розробити та затвердити по-
рядок визначення «нормального» рівня рентабель-
ності. 

 
Таблиця 2 

Диференційна шкала оподаткування  
надприбутку, що утворюється в результаті  

видобутку корисних копалин 
Рентабельність (Р), 

% 
Стандартна ставка опо-
даткування прибутку 

20 Сх1,0 
30 Сх1,3 
40 Сх1,6 
50 Сх1,9 
60 Сх2,1 
70 Сх2,4 

Понад 70 Сх2,7 
 

Переорієнтація чинної в Україні системи спра-
вляння рентних та ресурсних платежів на обчис-
лення зобов’язань як відсотка від вартості видобутої 
продукції має як значні переваги так і суттєві недо-
ліки порівняно із діючою моделлю розподілу при- 
родно-ресурсної ренти. 

До позитивних сторін запровадження описаної 
моделі розподілу природно-ресурсної ренти в Укра-
їні необхідно віднести те, що у цьому випадку від-
падає необхідність постійного корегування пара- 
метрів справляння платежів за видобуток корисних 
копалин. А зростання ціни реалізації видобутої про-
дукції буде автоматично призводити до відповід-
ного збільшення бюджетних доходів. З іншого боку, 
можна очікувати уповільнення темпів зростання 
ціни реалізації продукції добувної промисловості. 
Оскільки, видобувні підприємства втрачатимуть та-
ким чином можливість напряму компенсувати зрос-
тання ставок справляння рентних та ресурсних пла-
тежів шляхом підвищення ціни реалізації видобутої 
продукції.  

Крім того, такий підхід узгоджується із основ-
ними принципами побудови системи оподаткування 
в Україні, а саме, забезпечення рівнозначності і про-
порційності справляння податків у певній частці від 
отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних 
податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні 
прибутків  і  пропорційно  більших податків і зборів 
(обов'язкових платежів) – на більші доходи, а також 
рівності, недопущення будь-яких проявів податко-
вої дискримінації [24]. 

Серед негативних сторін необхідно виділити ві-
рогідність застосування видобувними підприєм- 
ствами схем мінімізації податкових зобов’язань, у 
тому числі із використанням трансфертних цін. Од-
нак у цьому випадку з метою запобігання можливим 
втратам бюджетів України відповідного рівня необ-
хідно вжити заходів щодо активізації інституту ви-
значення звичайної ціни для цілей оподаткування. А 
в рамках цих заходів можна розробити та запрова-
дити методологію нормування витрат, тобто встано-
влення граничних рівнів витрат для певного виду 
добувної діяльності. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що 
запропоновані напрями вдосконалення системи 
справляння платежів за природокористування спри-
яють наближенню механізму їх обчислення до прин-
ципів рентного доходу. Крім того, прийняття цих 
пропозицій дозволить спростити адміністрування 
платежів за видобуток корисних копалин, зробити 
його більш прозорим та менш заплутаним, як в час-
тині ліцензування ділянок надр, так і справляння 
спеціальних податків. Зокрема, механізм враховува-
тиме зміну рівня цін на корисні копалини на внут- 
рішньому та зовнішніх ринках, оскільки параметри 
обчислення рентних платежів засновуються на від-
носних показниках. Запропонована схема вилу-
чення надприбутків, що утворюється у видобувних 
підприємств, сприятиме зростанню обсягів їх надхо-
джень до бюджетів України відповідного рівня. 

На жаль,  відсутність офіційних статистичних 
даних з питань рентабельності видобувних підпри-
ємств, обсягів видобутку та вартості реалізації видо-
бутої продукції за видами корисних копалин не до-
зволяє зробити детальні розрахунки ефекту запро-
понованих пропозицій. Тому, у разі схвалення за-
пропонованих пропозицій, а також додаткового 
опрацювання статистичної інформації (поки що 
вона відсутня в офіційних статистичних виданнях), 
ці дослідження можна поглибити та деталізувати ок-
ремі пропозиції. 

Запропонований варіант рішення не є єдино мо-
жливим та відповідно і оптимальним. Різними мо-
жуть бути підходи щодо встановлення диференці- 
ації ставок вилучення податку на додаткові доходи. 
Модель обчислення додаткового податку може бу-
дуватися із врахуванням податку на прибуток, який 
видобувне підприємство повинно в обов’язковому 
випадку перераховувати до Державного бюджету 
України за результатами своєї господарської діяль-
ності. У цьому випадку формула обчислення спеці-
ального показника рентабельності набуває наступ-
ного вигляду: 

 
( ) %

1 100%
Д Д С ПА Т

Р
С ПА

− − − × = − × + 
, (4) 

де Т% – стандартна ставка оподаткування податку 
на прибуток підприємств, що застосовується в Ук-
раїні. 
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Такий підхід виявляється схожим із практикою 
обчислення податку на додаткові доходи, що засто-
совується у Республіці Казахстан. Відмінності у ро-
зрахунках виникатимуть через розбіжності у по-
рядку обчислення податкових зобов’язань з податку 
на прибуток підприємств, що застосовуються в Ук-
раїні та Казахстані.  

На додаток до викладеного зазначимо, що за-
пропоновані підходи можна практично реалізову-
вати і як у вигляді окремого законодавчого акту або 
відповідного розділу Податкового кодексу України.  

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження щодо сутності природно-ресурсної ренти, 
принципів рентного доходу, а також світового до- 
свіду розподілу гірничої ренти між державою та 
надрокористувачами можна констатувати: 

1. Природно-ресурсна рента, яка є факторним 
доходом від використання певного природного ре-
сурсу, виникає в системі «власник фактору вироб-
ництва – користувач фактору виробництва».  
Рентні відносини є складовою відносин власності, 
оскільки виникають на основі права власності на пе-
вний фактор виробництва та дозволяють характери-
зувати останні у кількісному (у тому числі грошо-
вому) виразі.  

До основних умов утворення природно-ресурс-
ної ренти належать: наявність фактору виробництва 
природного походження; існування виробничої 
комбінації, що складається із двох основних складо-
вих: «власник фактору виробництва – користу-
вач фактору виробництва»; наявність права влас-
ності на певний фактор виробництва; існування  
певної виробничої комбінації, в результаті залу-
чення до якої фактор виробництва буде приносити 
прибуток; наявність інституціональних умов, що за-
безпечують функціонування механізму укладення 
та виконання угоди щодо використання фактору ви-
робництва, а також розподілу рентного доходу; об-
межений доступ до використання певного фактору 
виробництва для суб’єктів господарювання – корис-
тувачів, у тому числі через наявність монополії на 
застосування такого фактору виробництва; унікаль-
ність (обмеженість) фактору виробництва (невідно-
влюваний, вичерпний, виключне місцерозташу-
вання тощо). 

2. Виділено три форми прояву соціально-еконо-
мічної природи рентних платежів, а саме:  

фіскальну: наповнення державної казни; пере-
розподіл ренти в бюджетній системі; перетворення 
рентних платежів на джерела фінансування соціаль-
них видатків, капітальних вкладень держави; 

охорону навколишнього середовища: фінан-
сування програм відтворення та збереження при- 
родно-ресурсного потенціалу а також програм іншої 
спрямованості (соціальні, інвестиційні тощо); 

запобігання входження на ринок недобро- 
совісних  економічних агентів: регулювання до- 

ступу до використання природних ресурсів та забез-
печення його платності і строковості. 

Аналізуючи форми прояву соціально-еконо- 
мічної природи рентних платежів доцільно виділяти 
три взаємопов'язані проблеми: забезпечення еконо-
мічно обґрунтованого виокремлення рентної скла-
дової із доходу (прибутку) користувача;  додер-
жання оптимальної для суспільства пропорції роз-
поділу природної ренти в бюджетній системі; охо-
рона навколишнього середовища та збереження 
природно-ресурсного потенціалу країни для май- 
бутніх поколінь. 

3. В результаті проведених досліджень визна-
чено чотири принципи рентного доходу.  

Принцип утворення (природно-ресурсна рен-
та є частиною прибутку від використання певного 
фактору виробництва природного походження, що 
перевищує «нормальний» прибуток (як правило, се-
редній для певного виду економічної діяльності).   

Принцип виокремлення (природно-ресурсна 
рента розкладається на основні її елементи, що ма-
ють різну природу утворення: абсолютну, яка утво-
рюється через право власності на фактор виробни- 
цтва; диференціальну І-го роду, що виникає через  
відмінності у економічних та геолого-географічних 
особливостях використання певного фактору ви- 
робництва природного походження; диференціа-
льну ІІ-го роду, яку пов’язують із надприбутками, 
обумовленими додатковими капітальними вкладен-
нями у виробництва.)  

Принцип розподілу (розподіл ренти здійсню-
ється в системі «власник фактору виробництва – ко-
ристувач фактору виробництва». Абсолютна рента 
та диференціальна рента І-го роду привласнюється 
власником фактору виробництва. Диференціальна 
рента ІІ-го роду залишається у розпорядженні ко- 
ристувача фактору виробництва).  

Принцип використання (частина природно-
ресурсної ренти (абсолютна рента та диференці- 
альна рента І-го роду) використовується в інтересах 
суспільства). 

4. Встановлено, що виходячи з методологічних 
передумов, рентні платежі застосовуються держа-
вою на основі права власності на природні ресурси 
та для вилучення додаткових доходів надрокористу-
вачів. Їх диференціація має забезпечувати вирівню-
вання умов господарювання та запобігати одер-
жанню надрокористувачами невиправдано високих 
прибутків за рахунок використання однорідних при-
родних ресурсів, що різняться за якістю, геологіч-
ними та економіко-географічними характеристи-
ками, споживчою вартістю тощо.  

Основним завданням при організації рентних 
відносин між державою (власником корисних копа-
лин) та видобувним підприємством (користувачем) 
у добувній промисловості є забезпечення функціо- 
нування економічно обґрунтованого механізму ви-
ділення та розподілу природно-ресурсної ренти.  
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5. За результатами дослідження світового до- 
свіду справляння платежів за видобуток корисних 
копалин встановлено, що в економічно розвинених 
країнах переважають податкові методи вилучення, а 
в країнах, що розвиваються, та країнах із закритою 
економікою широко застосовуються неподаткові 
методи,  наприклад, угоди про розподіл продукції. 
Застосовується декілька видів платежів та їх комбі-
нації. Окрім звичайних податків, видобувні компанії 
сплачують на користь держави спеціальні платежі: 
бонуси, ренталс, роялті, рентний податок на приро-
дні ресурси (РППР).  

Переважна кількість країн-експортерів корис-
них копалин для цілей виділення та розподілу при-
родно-ресурсної ренти використовують адвалерні 
ставки роялті або відсоток від прибутку, що отримує 
підприємство за результатами власної господар- 
ської діяльності. Така модель застосовується в  
Австралії, Сполучених Штатах Америки, країнах 
Африки та Латинської Америки. У деяких країнах 
застосовується змішана система ставок: специфічні 
роялті + адвалерні. Переважно такий механізм  
розподілу гірничої ренти використовується у кра- 
їнах Азії. 

6. На підставі результатів дослідження теорії 
ренти та світового досвіду справляння платежів за 
видобуток корисних копалин можна визначити, що 
вдосконалення платежів за використання надр в Ук-
раїні необхідно здійснювати в напрямі поступової та 
послідовної заміни чинної системи їх справляння 
єдиним податком. Вилучення абсолютної складової 
природно-ресурсної ренти може здійснюватися 
шляхом застосування фіксованих платежів у вигляді 
бонусів та ренталсів. А от диференціальна складова 
природно-ресурсної ренти має вилучатися шляхом 
справляння роялті, що встановлюються у відсотках 
до вартості видобутої (реалізованої) продукції із за-
стосуванням системи коригуючих коефіцієнтів, які 
враховуватимуть виснаженість та інші економічні і 
геолого-географічні характеристики родовища ко-
рисних копалин. 

Альтернативою системі спеціальних коригу- 
ючих коефіцієнтів до ставки роялті може бути дифе-
ренціація ставок роялті, наприклад, залежно від гли-
бини залягання родовища корисних копалин. Одно-
часно необхідно вжити заходів щодо організації та 
розвитку інституту визначення ціни реалізації видо-
бутої продукції для цілей оподаткування з метою за-
побігання можливим зловживанням, що спрямовані 
на заниження податкових зобов’язань. 

7. З метою збереження ресурсної бази для фі-
нансування геологорозвідувальних робіт, що вико-
нуються за рахунок коштів Державного бюджету 
України, а також інших бюджетних програм, що в 
даний час фінансуються за рахунок надходжень пла- 
тежів за видобуток корисних копалин, пропонуємо 
розробити та впровадити у практику бюджетного 
процесу спеціальний механізм розподілу грошових 

коштів, що акумулюватимуться у бюджетній сис-
темі за рахунок справляння єдиного податку за ви-
добуток корисних копалин. Цей механізм має забез-
печувати збалансований розподіл грошових коштів 
між різними бюджетними програмами, у тому числі 
щодо фінансування природоохоронних заходів та 
відновлення мінеральносировинної бази.  

Одночасно необхідно провести інвентаризацію 
виконання заходів Загальнодержавної програми  
розвитку мінерально-сировинної бази України на 
період до 2010 року, затвердженої Законом України 
від 22 лютого 2006 року № 3458-IV,  на підставі якої 
уточнити перелік та обсяги фінансування означених 
заходів, визначивши при цьому джерела такого фі-
нансування, а також продовжити дію цього Закону 
до 2020 року в уточненій редакції.  

8. У контексті організації та розвитку держав-
но-приватного партнерства в Україні, а також залу-
чення інвесторів до розробки родовищ корисних ко-
палин, запаси яких згідно законодавства України 
кваліфікуються як дотаційні, тобто ефективність ви-
добутку і використання таких корисних копалин гір-
ничодобувним підприємством можлива тільки за 
умови надання користувачу надр податкових пільг, 
субсидій, дотацій або інших видів державної під- 
тримки та промислове освоєння яких поки що не ро-
зпочато, необхідно вжити заходів щодо активізації 
застосування механізму розподілу продукції між 
державою та надрокористувачами, параметри якого 
затверджуються в рамках відповідних угод про роз-
поділ продукції.  

Основними напрямками подальших дослі-
джень є обґрунтування перерозподілу рентних пла-
тежів між державою, регіональними і місцевими ор-
ганами влади в умовах створення Об’єднаних тери-
торіальних громад як органів місцевого самовряду-
вання із відповідними правами та відповідальністю. 
Частка рентних платежів на місцевому та регіональ-
ному рівнях має стати джерелом фінансування захо-
дів з охорони навколишнього середовища та впрова-
дження раціонального природокористування, яке 
виключає шкідливі викиди в повітря, воду і землю. 

Обґрунтування та впровадження цих заходів 
повинно відбуватись при розробці пріоритетних се-
редньо- та довгострокових Планів і Програм сталого 
розвитку, збалансованого в межах соціально-еконо-
мічного, соціально-екологічного та еколого-еконо-
мічного контурів взаємодії його складових. 

Підставою для визначення цих контурів по-
винні стати Екологічні, Соціальні та Інвестиційні 
паспорти відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць України. При цьому, Плани і Програми 
сталого розвитку на період до 2020 року на держав-
ному та регіональному рівнях повинні включати за-
ходи щодо досягнення 7 цілей, 15 завдань та 33 ін-
дикаторів Цілей Розвитку Тисячоліття, локалізова-
них ООН для України. 
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Беседін В.Ф., Столяров В.Ф., Островецький 

В.І. Методологічні основи рентних відносин в 
контексті сталого розвитку України 

Розглянуто методологічні основи рентних від-
носин в контексті сталого розвитку України. Виді-
лено три взаємопов'язані проблеми, що є похідними 
з форм прояву соціально-економічної природи рен-
тних платежів:  забезпечення економічно обґрунто-
ваного виокремлення рентної складової із доходу 
(прибутку) користувача;  додержання оптимальної 
для суспільства пропорції розподілу природної рен- 
ти в бюджетній системі; охорона навколишнього се- 
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редовища та збереження природно-ресурсного поте-
нціалу країни для майбутніх поколінь. Встановлено 
основні умови утворення природно-ресурсної рен-
ти: наявність фактору виробництва природного по-
ходження, зокрема, наявність фактору виробництва 
та права власності на нього. Визначено принципи 
рентного доходу: утворення, виокремлення, розпо-
ділу та використання. Обґрунтовано доцільність за-
провадження уніфікованої моделі справляння ресу-
рсних платежів на основі диференціації оподатку-
вання надприбутків у сфері природокористування. 
Запропоновано авторський варіант такої моделі, ос-
новними компонентами якої є результати податко-
вого обліку господарської діяльності підприємств 
добувної промисловості, а саме, доходи, собівар-
тість та податкова амортизація. 

Ключові слова: сталий розвиток, природокори-
стування, економічна рента, рентні відносини, дер-
жавні капіталовкладення, соціальні видатки, подат-
ки, бюджет, доходи, собівартість. 

 
Беседин В. Ф., Столяров В. Ф., Островецкий 

В. И. Методологические основы рентных отно-
шений в контексте устойчивого развития Укра-
ины 

Рассмотрены методологические основы рент-
ных отношений в контексте устойчивого развития 
Украины. Выделены три взаимосвязанные проб-
лемы, которые являются производными из форм 
проявления социально-экономической природы 
рентных платежей: обеспечение экономически 
обоснованного выделения рентной составляющей 
из дохода (прибыли) пользователя; соблюдения оп-
тимальной для общества пропорции распределения 
природной ренты в бюджетной системе; охрана 
окружающей среды и сохранение природно-ресурс-
ного потенциала страны для будущих поколений. 
Установлены основные условия образования при-
родно-ресурсной ренты: наличие фактора производ-
ства природного происхождения, в частности, нали-
чие фактора производства и права собственности на 
него. Определены принципы рентного дохода: обра- 
зование, выделение, распределение и использова-
ние. Обоснована целесообразность введения унифи- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цированной модели взимания ресурсных платежей 
на основе дифференциации налогообложения сверх-
доходов в сфере природопользования. Предложен 
авторский вариант такой модели, основными компо-
нентами которой являются результаты налогового 
учета хозяйственной деятельности предприятий до-
бывающей промышленности, а именно, доходы, се-
бестоимость и налоговая амортизация. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, приро-
допользование, экономическая рента, рентные отно-
шения, государственные капиталовложения, соци-
альные расходы, налоги, бюджет, доходы, себесто- 
имость. 

 
Besedin V., Stolyarov V., Ostrovetskyy V. 

Methodological bases of rent relations in the context 
of sustainable development of Ukraine 

In this article considered the methodological bases 
of rent relations in the context of sustainable develop-
ment of Ukraine. It identifies three interrelated prob-
lems, which are derivatives of the manifestations of so-
cio-economic nature of the rent payments: to ensure eco-
nomically sound allocation of rent component of income 
(profit) of the user; compliance with optimal proportions 
of distribution to the public of the natural rent in the 
budget system; environmental protection and the preser-
vation of the natural resource potential of the country for 
future generations. The basic conditions for the for-
mation of natural resource rents: the presence of a natu-
rally occurring factor of production, in particular, the 
presence of a factor of production and ownership of it. 
Defined principles of the rental income: education, allo-
cation, distribution and use. Substantiated the expedi-
ency of introducing a unified model of collection of re-
source payments based on the differentiation of taxation 
of excess profit in the sphere of nature. Suggesting the 
author's version of this model, the main components of 
which are the result of tax accounting business activities 
of extractive industries, namely, income, costs and tax 
depreciation. 

Keywords: sustainable development, environmen-
tal management, economic rent, rent relations, public in-
vestment, social spending, taxes, budget revenues, in-
come, cost, tax depreciation. 
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ПОДОЛАННЯ АСИМЕТРІЇ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Попри всі проведені за останні роки реформи, в 

Україні досі не створена система оподаткування, яка 
б характеризувалася пільговим і доброзичливим до 
продуктивної діяльності оподатковуванням прибут-
ків і доходів інвесторів і підприємців, розумно побу-
дованою прогресивною системою оподатковування 
доходів громадян і зваженим (за ставками) і збалан-
сованим (за корисністю  –  медичною і соціальною) 
оподаткуванням споживання. 

Під асиметрією ми розуміємо поняття, що  
відображує існуюче в об'єктивному світі порушення 
порядку, рівноваги, відносної стійкості, пропорцій-
ності і домірності між окремими частинами цілого, 
пов'язане зі зміною, розвитком і організаційною пе-
ребудовою. Тобто для податкової системи – аси- 
метрія це порушення основного класичного прин-
ципу її побудови, сформульованого ще у XVІІІ ст. 
Адамом Смітом у його відомій праці «Дослідження 
про природу і причини багатства народів» − справе-
дливості оподатковування, тобто рівного обов'язку 
всіх платити податки, але виходячи з реальної пла-
тоспроможності фіскально зобов'язаних осіб. При 
цьому проблема справедливості оподаткування без-
посередньо пов'язувалася з питаннями рівності по-
даткового тягаря (рівності при вилученні частини 
доходів) і перекладання податкових тягот. Адже на 
практиці абсолютна рівність неможлива, в першу 
чергу, в силу відмінностей у доходах і в майновому 
стані платників податків. 

Дослідження світового досвіду побудови пода-
ткової системи свідчить про те, що для розвинених 
країн зараз властиво підтримувати загальний тягар 
податків на рівні 30-40% від обсягу ВВП. Країни, що 
мають підвищені темпи економічного розвитку, на-
магаються не переходити ліміту у 25%. 

Згідно з останніми статистичними даними 
ОЕСР, частка податків у ВВП розвинених країн 
останніми роками падає і нині має найнижчий рі-
вень з початку 1990-х років. У середньому по кра- 
їнах ОЕСР, цей показник становив: у 2007 р. – 
35,4%, у 2008 р. – 34,8 і в 2009 р. – 33,7% (а пік був 
у 2000 р. – 35,5%) [1]. Разом з тим, якщо взяти дані 
2009 року, то «розкид» за цим показником між краї-
нами залишається досить значним. На одному «по-
люсі» – Данія і Швеція, з показниками, відповідно, 

48,2 і 46,4%. На іншому – Мексика, з показником по-
датків до ВВП 17,5%, за нею йдуть Чилі – 18,2, потім 
США – 24,0 і Туреччина – 24,6%. Австрія, Бельгія, 
Фінляндія, Франція, Італія і Норвегія зберігають по-
датковий тягар на рівні приблизно 40%.  

Протягом двох років поспіль цей показник па-
дав майже в половині країн ОЕСР, і протягом трьох 
років поспіль – в Канаді, Франції, Ісландії, Ірландії, 
Новій Зеландії, Норвегії та Великобританії. Якщо 
говорити про найбільш помітні зміни цього показ-
ника, то податковий тягар знизився більш ніж на 5% 
в період між 2007 і 2009 рр. в трьох країнах: Іспа-
нія – з 37,3 до 30,7%; Ісландія – з 40,6 до 34,1% і 
Чилі – з 24 до 18,2%. За ними йдуть Греція, Ірландія, 
Нова Зеландія і США, податковий тягар в яких  
зменшився на 3-4% за той же період [2].  

Підтвердженням викладеної тези слугують та-
кож дані аналітичної доповіді «Paying Taxes 2016» 
(спільна розробка аудиторської фірми «Price water 
house Coopers» і МБРР) [3]. У ньому, крім розра- 
хунку показників частки податків у ВВП, даються 
також показники «податкової привабливості» і 
«простоти податкової системи». І на основі цих по-
казників потім визначається індекс загального по- 
даткового тягаря («Total Tax Rate»). В Європі за цим 
індексом беззастережно лідирують Хорватія (20) і 
Люксембург (20,1). Україна ж (серед країн Цент- 
ральної Азії та Східної Європи) займає передос-
таннє місце (52,2), при середньому рівні для цих 
країн 35,2.  

Крім того, Україна знаходиться серед країн, що 
мають найвищий серед країн Центральної Азії та 
Східної Європи податок на працю – 43,1% від до-
ходу.  

Якщо ж подивитися на час, який в кожній із 
країн необхідно затратити для того, щоб розрахува-
тися з податками, то в Європі лідирують Сан-Ма-
ріно та Люксембург (52 та 55 годин на рік, відпо-
відно). В України ж показник складає 350 годин, що 
майже в 1,5 рази більше, ніж середній рівень для цієї 
групи країн (247 годин). 

У доповіді «Doing Business 2016» [4] Україна 
також, незважаючи на зростання загального рей- 
тингу ведення бізнесу на 4 сходинки, за показником 
«Оподаткування» опустилась на одну сходинку  
(107 місце серед 189 країн). 
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Дослідження асиметрії податкової системи кра-
їни проводилось за трьома етапами процесу суспіль-
ного відтворення: асиметрія оподаткування на ета-
пах організації виробництва, розподілу та спожи-
вання. 

Асиметрія на етапі виробництва. На цьому 
етапі об'єктами оподаткування можуть виступати 
тільки фактори виробництва і застосування подат-
ків, орієнтованих на ці об'єкти оподаткування, еко-
номічно шкідливо. Застосовуючи податки на інвес-
тиційні ресурси (фактично – на намір інвестувати 
капітали в даній країні) і податки на працю (фак- 
тично – фіскальне обмеження права на працю), дер-
жава шкодить розвитку виробництва в країні.  
Дійсно, ПДВ на придбані засоби виробництва і си-
ровину, ПДВ на імпорт сучасних іноземних техно-
логій, податок на активи (на майно, тільки прийняте 
на баланс, але яке ще не створило нової вартості), 
авансові платежі з податку на прибуток – всі ці за-
ходи негативно впливають на вибір інвесторами 
країни своєї діяльності – і не тільки іноземних, але й 
національних, місцевих.  

В Україні в 2015 р. обсяг надміру сплачених 
грошових зобов’язань платників податків, що  
можуть враховуватися у сплату податкових зо-
бов’язань наступних податкових періодів або по- 
вертатися на розрахункові рахунки платників за їх 
зверненням, збільшився на 22,1% до 25453,3 млн 
грн, з яких 80,1% – надміру сплачений податок на 
прибуток підприємств [5]. 

Крім того, проект Закону України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України» пода-
ний Кабінетом Міністрів до Верховної Ради напри-
кінці вересня, в цілому прогресивний, але у ньому 
знов передбачається авансова сплата податку для 
громадян, що займаються індивідуальною діяльні-
стю: «177.3. Фізична особа, яка взята на облік у  
контролюючих органах як така, що здійснює індиві-
дуальну діяльність, сплачує фіксовану суму податку 
на доходи фізичних осіб шляхом здійснення авансо-
вого платежу за календарні періоди, що дорівнюють 
місяцю, кварталу, півроку, року (за вибором плат-
ника). Сплата фіксованої суми податку здійсню-
ється не пізніше 20 числа (включно) місяця за на- 
ступні календарні періоди (місяць, квартал, пів-
річчя, рік), в яких платник податку має намір здійс-
нювати таку діяльність. … Авансові платежі за ка-
лендарні періоди, в яких індивідуальна діяльність 
фактично не провадилась, поверненню не підляга-
ють». 

На нашу думку, несправедливою є також норма 
про встановлення ставки оподаткування такої діяль-
ності на рівні 10% від розміру мінімальної заробіт-
ної плати: «177.4. Податок на доходи фізичних осіб 
з доходів від індивідуальної діяльності сплачується 
у фіксованому розмірі, який становить 10 відсотків 
від розміру мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня звітного (податкового) року з 

розрахунку на календарний місяць. З  доходів, отри-
маних не від провадження індивідуальної діяльно-
сті, сплачується податок на доходи фізичних осіб у 
порядку та за ставками, встановленими для таких 
доходів цим розділом», адже для інших працюючих 
ставки ПДФО складають більше 18% від всього до-
ходу. 

Асиметрія на етапі обміну. Економічна діяль-
ність на цьому етапі обкладається податком на до-
дану вартість (ПДВ), який стягується на кожній ста-
дії руху товару, зазвичай, за єдиною стандартною 
ставкою, але в платежі цього податку для кожного 
його платника передбачено «поглинання» тих сум 
цього податку, які «прийшли» до нього в цінах  
придбаних ним продуктів, частин, компонентів 
тощо, і до оплати в бюджет пред'являється тільки  
різниця між сумою податку «на оборот» даного  
платника і всіма «вхідними» сумами податку. В ре-
зультаті всіх цих маніпуляцій, як передбачається в 
теорії, ПДВ перетворюється на «чистий податок» на 
кінцевого споживача (у нього немає «продажного 
обороту» і йому, відповідно, не на кого перекладати 
свої податкові платежі). Але це – в теорії. На прак-
тиці ж виникають різні обставини: певні операції 
можуть звільнятися від податку; крім єдиної стан- 
дартної ставки, часто застосовуються ще й знижені, 
пільгові ставки податку; особливе регулювання за-
стосовується для експортно-імпортних операцій. 
Все це значно ускладнює адміністрування ПДВ, 
змушує підприємства вести диференційовану звіт-
ність з цього податку, висуває особливі вимоги до 
оформлення рахунків-фактур по всіх операціях під-
приємства тощо.  

Держава, прагнучи полегшити малому бізнесу 
тягар податкового регулювання, звільняє малі під- 
приємства, за певних умов, від оподаткування цим 
податком. Але, корисний ефект від цієї пільги отри-
мують лише підприємства торгівлі та послуг, що на-
даються безпосередньо кінцевим споживачам, а для 
малих підприємств, зайнятих у виробничому сек-
торі, вплив цієї пільги виявляється, швидше, навіть 
негативним. А справа в тому, що іншим підприєм- 
ствам – їх партнерам стає невигідним розміщувати 
замовлення у малих підприємств, що діють на ре-
жимі звільнення від ПДВ: рахунки, що виставля-
ються ними, йдуть без виділення ПДВ і, відповідно, 
вони не дають сум «вхідного» податку, які зменшу-
ють кінцеві платежі по ПДВ.  

Розрахуємо загальний економічний ефект від 
застосування ПДВ. Оскільки ПДВ нараховується на 
будь-які угоди (обороти), то вже саме первинна си-
ровина буде обходитися підприємцю на 20% доро-
жче. Фактично, ПДВ відразу починає діяти як пода-
ток на оборотний капітал. Так, цей податок – тимча-
совий, і для торговельного підприємства, де оборот 
не перевищує одного місяця, ПДВ може виявитися 
майже непомітним (можна взяти кредит в банку і 
при рівні позичкового відсотка навіть в 15-20% по- 
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даткове обтяження оборотного капіталу буде не за-
надто великим). Однак в сфері виробництва діловий 
цикл може складати і декілька місяців, в сільському 
господарстві – до року, в суднобудуванні може ста-
новити і півтора-два роки, в будівництві – 3 роки і 
більше. Таким чином, для підприємств важкої про-
мисловості, машинобудування, продукція яких не 
завжди виготовляється на замовлення і, відповідно, 
навіть вже в готовому вигляді може досить довго че-
кати кінцевого покупця, ПДВ перетворюється на ре-
альний і цілком відчутний тягар. Слід також врахо-
вувати, що ці підприємства можуть відчувати труд-
нощі із залученням кредитів – і суми їм потрібні до-
сить великі, і терміни більше звичайних, і незавер-
шені будівлі (на відміну від готової продукції на 
складі) банки неохоче приймають в якості застави.  

Тому можна зробити висновок, що ПДВ пред-
ставляє реальний тягар для сфери виробництва,  
особливо для галузей з тривалим циклом виробни- 
цтва, і для інвесторів в нові проекти в цих галузях 
ПДВ виступає в якості досить відчутного (з ураху-
ванням його ставки) прямого податку на капітал. 
При наявності цього податку інвестор закладає його 
в розрахунки як фіксовану витрату (на відміну, на-
приклад, від податку на прибуток, який виникає 
тільки, якщо є прибуток; оскільки ж нові проекти да-
леко не відразу починають приносити значний при-
буток, то витрата на цей податок в ТЕО проекту за-
звичай представляється як умовна (необов'язкова). 
Відповідно, фінансовий ефект від застосування 
цього податку може спонукати інвестора або скоро-
тити масштаби самого проекту, або обмежити цей 
проект тільки тією його частиною, яка передбачає 
застосування укороченого ділового циклу, або 
прийняти рішення взагалі про перенесення всього 
проекту в іншу країну. Для прикладу: інвестиції  
на душу населення в Україні складали: у 2012 р. −  
1,114 тис. дол., у 2013 р. − 1, 224, у 2014 р. − 1, 213, 
а в 2015 р. − тільки 0,96 тис. дол. [6]. 

Таким чином, ПДВ не тільки безпосередньо 
«шкодить» зростанню виробництва, економічного 
розвитку взагалі, а й непрямим чином підриває фіс-
кальну базу інших податків, які «прив'язані» до кін-
цевих етапів відтворювального процесу: менше ін-
вестицій у виробництво – менше буде отримано і до-
ходів економічними агентами на наступних стадіях 
руху продукту, менше буде вироблено і готової про-
дукції. Крім того, особливу перевагу на внутріш-
ньому ринку отримують виробники з країн, що не 
застосовують ПДВ: їм, звичайно, доведеться спла-
тити ПДВ при ввезенні товарів, але такий платіж для 
них виникає тільки на етапі безпосередньо перед мо-
ментом їх реалізації (або може зовсім не виник-
нути – коли за умовами контракту цей платіж пок-
ладається на місцевого покупця (імпортера); і мож-
ливо також, що оплата товару пройшла в авансо-
вому порядку, і вони отримують повну оплату угоди 
навіть до моменту сплати податку).  

Для місцевих виробників ПДВ створює дуже 
серйозні стимули в плані нарощування експорту – 
через застосування особливого режиму «нульової 
ставки» податку. При цьому режимі експортер отри-
мує негайне відшкодування всієї маси «вхідного» 
ПДВ тільки за фактом вивезення товару за кордон 
(навіть ще, може бути, і без його продажу – в разі, 
наприклад, коли поставка здійснюється на користь 
дочірньої фірми або агенту компанії-постачальника 
в іншій країні). Однак ця стимулююча роль ПДВ 
може створювати і негативні ефекти. Наприклад, як 
в Україні, коли провідне місце в експорті займають 
продукти з низькою часткою доданої вартості (зер-
но, насіння, тощо). Так, за статистичними даними, 
36% експорту України у 2015 р. склала сировина, а 
в агроекспорті − майже 60% – сировина і тільки 
20% – готові харчові продукти. При таких обстави-
нах стимулювання експорту означає заохочення не-
еквівалентного (невигідного) товарного обміну із 
закордоном – обмін великої маси продукції з низь-
ким коефіцієнтом відшкодування трудових витрат 
на меншу товарну масу з підвищеною оцінкою 
включається в ціну прибутковості для її виробників.  

ПДВ також створює серйозний негативний 
ефект для інноваційної діяльності: витрати на інно-
вації мають вельми тривалі терміни окупності; ком-
пенсація ПДВ, сплаченого при імпорті нового  
устаткування, затягується не тільки на період до- 
ставки й установки цього устаткування, але ще і в 
зв'язку з необхідністю особливої технічної сертифі-
кації цього обладнання, яка повинна мати місце до 
початку його експлуатації (а ця сертифікація «в спе-
цифічних умовах України» може займати до року і 
більше). Якщо врахувати передбачену по ПДВ ком-
пенсацію «вхідних сум податків» (нерідко, практи-
чно не зібраних і таких, що не надійшли до бю-
джету) експортерам, якими у нас є, в основному, си-
ровинні галузі, то в українському варіанті податки, 
сплачені галузями промисловості, торгівлею і насе-
ленням, використовуються для виплати премій екс-
портерам. Як приклад, можна навести ст. 197 Про- 
екту Закону України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України» поданий Кабінетом Мініс-
трів до Верховної Ради наприкінці вересня:  

«197.1. Звільняються від оподаткування опера-
ції з: 

197.1.32. постачання, у тому числі операції з ім-
порту, відходів та брухту чорних і кольорових мета-
лів, а також паперу та картону для утилізації (маку-
латури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з 
УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних 
і кольорових металів затверджуються Кабінетом Мі-
ністрів України. 

Операції з вивезення в митному режимі екс- 
порту товарів, зазначених у цьому підпункті, звіль-
няються від оподаткування податком на додану вар-
тість». 



А. І. Бутенко, Н. Л. Шлафман, О. В. Бондаренко 

124 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

Поряд з цим, в Україні існує хронічна заборго-
ваність з бюджетного відшкодування ПДВ грошо-
вими коштами: на 01.01.2015 р. − 13,5 млрд грн, а на 
01.01.2016 р. − 12,9 млрд грн, враховуючи, що за-
провадження системи електронного адміністру-
вання ПДВ стало одним із чинників зростання в 
2015 р. суми бюджетного відшкодування цього по-
датку грошовими коштами в 1,6 рази. 

Таким чином, податкові інструменти, що засто-
совуються в Україні на етапі обміну (формально 
аналогічні вживаним в розвинених країнах), фак- 
тично діють в сторону удушення саме виробничого 
сектора економіки. Це відбивається в міжнародних 
рейтингах України, зокрема в Індексі економічної 
волі, що складається щорічно спільно Інститутом 
економічної волі та можливостей і The Wall Street 
Journal. Рейтинг країн за економічною волею скла-
дається з п’яти блоків: вільна економіка; більшою 
мірою вільна економіка; помірно вільна економіка; 
більш не вільна, ніж вільна, економіка та подавлена 
економіка. В рейтингу країн світу за економічною 
волею 2016 р. Україна посіла 162 сходинку (з рангом 
46,8) поміж Соломонових островів і Конго, серед 
країн з подавленою економікою [7].  

Асиметрія на етапі розподілу.  
І. В Україні є «податок на доходи фізичних 

осіб» (ПДФО), але функції прибуткового оподатку-
вання він зовсім не здійснює. Дійсно, проблема з 
цим податком полягає в тому, що він фактично ви-
ключає з оподаткування тих громадян, які отриму-
ють реальні і високі «доходи», а також адміністра-
тивно абсолютно не пристосований для виконання 
своєї головної ролі – виявляти та залучати до опода-
ткування «доходи фізичних осіб».  

По-перше, як відомо, вся система контролю в 
сфері прибуткового оподаткування в усіх розвине-
них країнах орієнтована на виявлення доходів, «не 
заявлених» платниками податків – тобто, не врахо-
ваних в зарплатних відомостях підприємств і не за-
значених у податкових деклараціях громадян. При 
цьому особлива увага приділяється громадянам, які 
взагалі не подають податкові декларації. В Україні 
ж податковий контроль з ПДФО, навпаки, обмежу-
ється перевіркою тільки тих осіб, які подають звіт-
ність про свої доходи.  

По-друге, одержувачі дійсно великих доходів 
не проводять їх через зарплатні відомості і не допо-
відають про них податковим органам у формі по-
дання податкових декларацій, а використовують 
інші засоби і методи, які податковими органами не 
контролюються. В Україні дозволяється переводити 
в свою власність великі активи, об'єкти нерухомості, 
цілі підприємства, вивозити капітали за кордон, і все 
це – поза будь-якої уваги податкових органів (що аб-
солютно неймовірно в інших країнах – в США, на- 
приклад, навіть квиток на літак не можна купити за 
готівку, а так зване «відмивання брудних грошей» 

передбачає легалізацію готівки якраз шляхом прове-
дення її через оподатковувані легальні комерційні 
підприємства). Більш того, в Україні усунуто засто-
сування таких важливих контрольно-облікових по-
даткових режимів, як податок на великі статки, по-
даток на вивіз капіталу та інші, без яких в інших  
розвинених країнах взагалі неможливо уявити за-
стосування прибуткового оподаткування.  

По-третє, наш «податок на доходи» широко ви-
користовується проти виплат і розрахункових пла-
тежів, які зовсім не є доходами. Дійсно, ПДФО стя-
гується з мізерних заробітків працівників бюджет-
них установ та підприємств, які часто навіть не до-
сягають і розмірів справжнього прожиткового міні-
муму. Але ці заробітки ніяк не можуть бути відне-
сені до «прибутків», за своєю економічною сутністю 
вони представляють часткове відшкодування витрат 
праці (компенсація на відновлення особливого то-
вару, яким в процесі виробництва виступає «робоча 
сила»).  

Таким чином, прибуткового податку в країні 
поки немає, є податок на фонд заробітної плати під-
приємств і в якості такого він виступає як елемент 
витрат підприємства, що збільшує собівартість ви-
робленої ним продукції і сприяє інфляції. 

Завдяки такій асиметрії оподаткування, за ме-
жею бідності проживає понад 80% українців (за да-
ними Організації Об'єднаних Націй). Адже, за стан-
дартами ООН, якщо людина витрачає на прожи-
вання та харчування менше 5 доларів на день, а на 
місяць – менше 150 доларів, вона живе за межею  
бідності. Інакше кажучи, межа бідності в Україні (за 
курсом НБУ) складає 3900 грн на місяць, тоді як мі-
німальна зарплата з 01.05.2016 р. складає 1450 грн, 
тобто українці, які її отримують втричі бідніші від 
межі бідності за критеріями ООН. При цьому з міні-
мальної зарплати (тобто тієї суми, на меншу від якої 
прожити неможливо!) ще вираховуються ПДФО та 
військовий збір, що призводить до ще більшої бід-
ності. Це простежується по зменшенню споживання 
практично всіх основних продуктів харчування 
(крім молока і молочних продуктів): м’яса і м’ясо-
продуктів – на 10%, риби і рибопродуктів – на 33, 
фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 16 і навіть ка-
ртоплі – на 14%  (табл. 1). 

Крім того, згідно даним Укрстату, тільки 8,7% 
населення мають середньодушові еквівалентні зага-
льні доходи на місяць більше 3720 грн (табл. 2), що 
менше межі бідності за критерієм ООН. Це свідчить 
про методологічну помилку статистичної звітності – 
неадекватне відображення диференціації населення 
України за доходами, адже 163000 зарплати Голови 
НБУ [8] також більше 3720 грн (у 43 рази). Отже, 
наявна асиметрія в оподаткуванні призводить до  
збідніння більшої частини населення, що тягне за 
собою скорочення внутрішнього ринку товарів і по-
слуг. 
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Таблиця 1 
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) 
Споживання продуктів харчу-

вання в домогосподар- 
ствах (у перерахунку в первин-
ний продукт) у середньому за 
місяць у розрахунку на одну 

особу 

2010 2011 2012 2013 20141 20151 

 
Темп  

приросту 
2015/2010 

- м’ясо і м’ясопродукти, кг 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,6 0,9 
- молоко і молочні продукти, кг 19,2 19,1 19,6 20,3 20,3 19,8 1,03 
- яйця, шт. 20 20 20 20 20 19 0,95 
- риба і рибопродукти, кг 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,2 0,67 
- цукор, кг 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8 0,93 
- олія та інші рослинні жири, кг 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 0,89 
- картопля, кг 7,7 7,9 7,8 7,1 6,9 6,6 0,86 
- овочі та баштанні, кг 9,5 9,9 10,1 9,4 9,0 8,8 0,93 
- фрукти, ягоди, горіхи, вино-
град, кг 3,7 3,7 3,7 4,1 3,7 3,1 0,84 
- хліб і хлібні продукти, кг 9,3 9,2 9,1 9,0 9,0 8,5 0,91 

 

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Таблиця 2 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

Рівень доходів 2010 2011 2012 2013 20142 20152 
до 480,0 0,7 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 

480,1–840,0 7,8 4,8 3,2 2,3 1,4 0,9 
840,1–1200,0 25,9 18,8 12,6 9,1 7,9 4,8 
1200,1–1560,0 27,2 26,7 23,8 21,2 19,2 11,3 
1560,1–1920,0 16,5 20,0 21,2 21,9 23,1 18,2 
1920,1–2280,03 21,9 29,5 14,5 16,6 16,5 17,6 
2280,1–2640,0 … … 9,3 10,5 11,7 15,9 
2640,1–3000,0 … … 5,6 6,8 7,8 11,4 
3000,1–3360,0 … … 3,1 4,3 4,6 6,7 
3360,1–3720,0 … … 2,1 2,0 2,5 4,4 
понад 3720,0 … … 4,2 5,2 5,2 8,7 

 

1 Починаючи з 2011 р. при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогос-
подарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквівалентності. Для забезпечення зіставно-
сті показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 р. з урахуванням шкали еквівалентності. 

2 Без урахування зони проведення антитерористичної операції. 
3 У 2010-2011 рр. – понад 1920 грн. 
 
ІІ. Податок з прибутку підприємств − зовсім не 

те, що податок на прибутки корпорацій (корпора- 
тивний податок), який існує в усіх розвинених краї-
нах. У розвинених країнах податок на прибутки  
корпорацій (юридичних осіб) не розглядається біз-
несом як серйозний обмежувач ділової активності. 
Ставка цього податку в усіх країнах складає близько 
20-25%, але вона не відіграє особливої ролі, оскі-
льки через механізми «прискореної (пільгової) амо-
ртизації» різного роду «податкових кредитів» під- 

приємства можуть фінансувати свій розвиток прак-
тично без сплати податку. У результаті успішні під-
приємства, які мають можливість нарощувати про-
дажі, можуть розвиватися фактично в режимі «само-
фінансування», без необхідності вдаватися до бан-
ківських кредитів або просити допомоги від дер-
жави. А держава в цих країнах переконалася, що ре-
ально допомагати розвитку економіки простіше і 
ефективніше, залишаючи гроші в успішних підпри-
ємств, а не гальмувати їх діяльність податками, з 
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яких потім виділяти субсидії на підтримку «на 
плаву» відстаючих і низько ефективних галузей еко-
номіки.  

Таким чином, поняття «доходу» як «економіч-
ної вигоди» слід зробити «наскрізним» для всього 
податкового законодавства в цілому, а також відно-
вити, за прикладом інших розвинених країн, в еко-
номічній теорії і фіскальній практиці поняття «сус-
пільно необхідних витрат» праці і на конституцій-
ному рівні встановити заборону на їх обкладання 
будь-якими видами податків і зборів. 

Проведені дослідження показали, що для усу-
нення асиметрії податкової системи необхідно: 

1. Ґрунтування розподілу основної маси подат-
кового тягаря і визначення ставок окремих видів по-
датків на принципах соціальної справедливості.  

При оподаткуванні майна цей принцип вира-
жається в застосуванні знижених податкових ставок 
або повного скасування податку щодо видів та 
складу майна, необхідних для забезпечення гідного 
проживання громадян, і в застосуванні підвищених 
податкових ставок щодо майна, використовуваного 
як предмети розкоші.  

При оподаткуванні доходів цей принцип забез-
печується за рахунок застосування так званої «по-
двійної прогресії» ставок прибуткових податків: за 
видами і за розмірами доходів. При цьому має вста-
новлюватися наступна градація податкових ставок 
за видами доходів (в порядку їх підвищення):  

1) доходи від власної праці (по найму і в по-
рядку здійснення самостійної трудової діяльності);  

2) доходи від підприємницької діяльності;  
3) доходи від інвестицій і від надання прав ко-

ристування промисловою (інтелектуальною) власні-
стю;  

4) випадкові доходи (без прикладання власної 
праці).  

Доходи категорії «1)», що не перевищують меж 
прожиткового мінімуму домогосподарства, повинні 
звільнятися від будь-яких видів прямого оподатку-
вання (включаючи соціальні податки). Відносно  
решти видів доходів має встановлюватися наступне 
співвідношення податкових ставок: 1): 2): 3): 4) як 1: 
2: 3: 5 (тобто якщо дохід «1)» оподатковується за 
ставкою в 10%, то дохід «4)» – за ставкою в 50%). 
При оподаткуванні операцій (непрямі податки в 
сфері споживання громадян) цей принцип виража-
ється в пільговому (зниженому) оподаткування то-
варів, продуктів і послуг, що входять до складу не-
обхідного мінімуму споживання − основні продукти 
харчування, одяг, взуття, комунальні послуги, пос-
луги транспорту і зв'язку. 

2. Скасувати авансовий платіж податку на при-
буток та доход осіб, що займаються підприємни- 
цькою діяльністю.  

3. Оподаткування не повинно перешкоджати 
законному праву кожного громадянина самостійно, 

своїми силами і засобами, в законному порядку, за-
безпечувати гідне проживання для себе і своєї ро-
дини. У разі застосування податкового режиму, 
який завдає прямої і непоправної шкоди здатності 
громадянина самостійно забезпечувати існування 
своє та своєї родини, цьому громадянину повинен 
бути наданий вибір або альтернативного (пільго-
вого) податкового режиму, або можливість вибору 
іншої форми доступу до фінансованих за рахунок  
відповідного податку державної послуги або благ. У 
цьому контексті доцільно було б впровадити фран-
цузький досвід оподаткування доходів фізичних 
осіб. До речі, така схема податкового стимулювання 
родини діє в багатьох європейських країнах.   

У Франції прибутковим податком (impôt sur le 
revenu) (IR) оподатковується не кожна окрема фі- 
зична особа, а вся родина в цілому. Іноді це назива-
ють прибутковим податком з домогосподарства. Під 
родиною розуміються подружжя та їх діти, які не 
досягли 18 років, а також діти, які не перебувають у 
шлюбі і молодше 21 років, або діти-студенти віком 
до 25 років. Податкова база обчислюється для всієї 
родини як сукупний річний дохід всіх її членів за ви-
рахуванням певних видів витрат, які не оподаткову-
ються. Далі ця сумарна родинна податкова база ді-
литься на коефіцієнт розміру родини, і таким чином 
виходить оподатковувана частка одного члена ро-
дини, тобто середньодушовий дохід родини (QF – 
Quotient Familial), який і визначає величину ставки 
прибуткового податку для цієї родини [9]. 

Для сукупного доходу родини (QF) розрахову-
ється податок за ступеневою прогресивною шка-
лою – це розмір податкових відрахувань на одну  
частку родини. А далі розмір податкових відраху-
вань з однієї частки знову множиться на коефіцієнт 
розміру родини – отримують розмір податкових  
відрахувань на всю родину. При підрахунку коефі-
цієнта розміру родини складаються вагові коефіціє-
нти всіх її членів. Дорослі (самотні або подружжя з 
офіційно зареєстрованим шлюбом) – кожен по 1,  
перший і другий неповнолітні діти (що живуть з 
обома батьками) – по 0,5, третій і наступні неповно-
літні діти (що живуть з обома батьками) – кожен по 
1. При розлученні або смерті одного з батьків вага 
дитини в підрахунку сімейного коефіцієнта збіль-
шується. Якщо це просто самотній холостяк або не-
заміжня жінка без дітей, то коефіцієнт розміру ро-
дини – 1; для родини з подружжя без неповнолітніх 
дітей коефіцієнт розміру – 2; для родини з подружжя 
з однією неповнолітньою дитиною коефіцієнт роз-
міру – 2,5; для родини з подружжя з двома неповно-
літніми дітьми коефіцієнт розміру – 3; для родини з 
подружжя з трьома неповнолітніми дітьми коефіці-
єнт розміру – 4; для вдови / вдівця з однією непов-
нолітньою дитиною коефіцієнт розміру – 2,5; для 
вдови / вдівця з двома неповнолітніми дітьми коефі-
цієнт розміру – 3; для вдови / вдівця з трьома не- 
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повнолітніми дітьми коефіцієнт розміру – 4; для од-
ного розведеного батька (який не живе в цивільному 
шлюбі) з однією неповнолітньою дитиною коефіці-
єнт розміру – 2; для одного розведеного батька (який 
не живе в цивільному шлюбі) з двома неповноліт-
німи дітьми коефіцієнт розміру – 2,5; для одного  
розведеного батька (який не живе в цивільному 
шлюбі) з трьома неповнолітніми дітьми коефіцієнт 
розміру – 3,5; тощо. 

Разом холостяки платять у Франції податків в 
середньому більше, одружені в середньому менше 
(оскільки дружини або не працюють, або мають зар-
плату нижче чоловіка, тобто середньоарифметич-
ний дохід QF буде менше), а одружені з дітьми пла-
тять податків ще менше (чим більше дітей, тим 
менше податків).  

У Франції шкала податкових ставок прибутко-
вого податку (IR) не плоска, а прогресивна. Чим 
вище дохід, тим вище ставка податку. При цьому 
шкала податків переглядається і затверджується 
парламентом Франції щороку (залежно від рівня ін-
фляції, бюджету та економічної ситуації в країні). 
Ось, наприклад шкала прибуткового податку для фі-
зичних осіб у Франції в 2013 р.: QF до 5 963 євро на 
рік: податок 0 QF; від 5 963 до 11 896 євро на рік: 
податкова ставка 5,5 QF; від 11 897 до 26 420 євро 
на рік: податкова ставка 14% QF; від 26 421 до  
70 830 євро на рік: податкова ставка 30% QF; від  
70 831 до 150 000 євро на рік: податкова ставка 41% 
QF; від 150 001 до 1 000 000 євро на рік: податкова 
ставка 45% QF; понад 1 000 000 євро на рік: подат-
кова ставка 75% QF [9]. 

4. При оподаткуванні експорту найвищі ставки 
мають застосовуватися відносно цінних продуктів 
землі і природи, вивезення яких означає чисте змен-
шення національного багатства країни. За зниже-
ними (пільговими) ставками має оподатковуватися 
вивезення товарів, виготовлених з відтворювальної 
сировини та з підвищеною національної часткою до-
даної вартості. 

При оподаткуванні імпорту підвищені подат-
кові ставки мають застосовуватися щодо товарів, які 
загрожують підтримці економічної та продовольчої 
безпеки країни, і пільгові (знижені) ставки оподат-
кування – щодо необхідних товарів масового спожи-
вання, що не виробляються в країні. 

5. Неприпустимо застосування податків, окре-
мих податкових режимів або методів податкового 
регулювання, що гальмують економічне зростання 
або створюють бар'єри для вкладень в розвиток еко-
номічної інфраструктури або в зростання націо- 
нального виробництва. Для забезпечення цих цілей 
структура і розміри оподаткування повинні бути 
влаштовані таким чином, щоб:  

− вивільнити від оподаткування повну суму ви-
трат на відтворення національної робочої сили;  

− забезпечувати максимально пільговий (до  
повного скасування податку) режим оподаткування 
для капіталів, що застосовуються у виробничому  
секторі (і особливо, в сфері обробної промисловості 
та в секторі високих технологій);  

− надавати пільгові податкові режими для інно-
ваційної діяльності і для осіб, що інвестують свої ка-
пітали в галузі матеріального виробництва. 

6. Ввести податок на міжнародні фінансові опе-
рації (запропонований нобелівським лауреатом 
Джеймсом Тобіном у 1972 р., тому часто зветься 
«податком Тобіна»). Об'єктом оподаткування цим 
податком є міжбанківські фінансові (спекулятивні) 
операції; платежі за поставки товарів і послуг цим 
податком не повинні обкладатися.  

При цьому враховується, що всі ці операції не є 
необхідними з погляду забезпечення світового зов-
нішньоторговельного обороту і підтримання зов- 
нішньоекономічної діяльності галузей реального  
сектора економіки. 

ЄС намагається застосувати на практиці ідею 
про транснаціональне фінансове оподаткування.  
14 лютого 2013 р. Єврокомісія прийняла пропози-
цію про введення податку на фінансові операції  та 
директиву Ради Європи про введення загальної сис-
теми Податку на фінансові операції (ПФО), від по-
чатку запропоновану у вересні 2011 р. на основі за-
питу 11 країн-учасниць Євросоюзу (Бельгія, Німеч-
чина, Естонія, Греція, Іспанія, Франція, Італія,  
Австрія, Португалія, Словенія і Словаччина). Запро-
понована директива передбачає зміцнення співпраці 
в області ПФО відповідно до дозволу Ради Європи 
від 22 січня 2013 р., наступного за схваленням Євро-
парламенту від 12 грудня 2012 р. 

Головні цілі запровадження цього податку в 
ЄС: 

– гармонізація законодавства про непряме опо-
даткування фінансових операцій, що гарантує ефек-
тивну роботу внутрішніх ринків фінансових активів 
і здорове конкурентне середовище для фінансових 
інструментів, гравців і біржових майданчиків по 
всьому Євросоюзу; 

– створення справедливого податкового сере-
довища для всіх секторів економіки; 

– створення відповідних бар'єрів для операцій, 
які погіршують ефективність фінансових ринків, 
тим самим забезпечивши необхідні заходи конт-
ролю і регулювання з метою уникнення майбутніх 
криз. 

ПФО обкладаються активи, які обертаються на 
ринках капіталу, грошових ринках (виключаючи за-
соби платежу), акції або зобов'язання за колектив-
ним інвестуванням, включаючи інвестиційні фонди 
стандарту UCITS (Undertakings Collective Investment 
in Transferable Securities) і альтернативні інвести-
ційні фонди (AIF), а також деривативні контракти. 
Більш того, податок покриває не тільки торговельні 
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операції на таких організованих ринкових майдан-
чиках, як регульовані ринки, багатосторонні торго-
вельні системи або фірми, які систематично здійс-
нюють виконання клієнтських наказів (systematic 
internalizer), але й інші види операцій, включаючи 
операції на позабіржових ринках [10]. Оподатку-
ванню не підлягають операції на первинному ринку 
з такими цінними паперами ринку капіталу, як акції 
та інші пайові цінні папери, а також боргові зобо- 
в'язання. Касові угоди з валютами не підлягають 
оподаткуванню. Угоди з активами, призначені для 
дрібних інвесторів, не підлягають оподаткуванню, 
як і більшість фінансових операцій, здійснюваних 
простими громадянами. 

Ставка ПФО в ЄС на операції з акціями та облі-
гаціями складе 0,1%, а на операції з цінними папе-
рами другого рівня (деривативами) – 0,01%. Очіку-
вані надходження від введення податку на фінансові 
операції в усьому ЄС – 57 млрд євро на рік, в одній 
Німеччині передбачається зібрати понад 11 млрд 
євро [11]. 

Впровадження запропонованих рекомендацій 
дозволить забезпечити подолання асиметрії в по- 
датковому навантаженні суб’єктів підприємницької 
діяльності та економічне зростання в Україні. 
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Бутенко А. І., Шлафман Н. Л., Бондаренко  

О. В. Подолання асиметрії в податковій системі 
України 

У статті визначено поняття асиметрії податко-
вої системи як порушення основного класичного 
принципу її побудови, сформульованого Адамом 
Смітом, – справедливості оподаткування, тобто рів-
ного обов'язку всіх платити податки, але виходячи з 
реальної платоспроможності фіскально зобов'яза-
них осіб. Виявлено асиметрії податкової системи 
країни на трьох етапах процесу суспільного відтво-
рення: організації виробництва, розподілу і спожи-
вання. Визначено, що існуючі асиметрії в оподатку-
ванні призводять до зубожіння більшої частини на-
селення, що тягне за собою скорочення внутріш-
нього ринку товарів і послуг. Доведено, що для усу-
нення асиметрії податкової системи необхідно за-
сновувати розподіл основної маси податкового тя-
гаря і визначення ставок окремих видів податків на 
принципі соціальної справедливості. При оподатку-
ванні майна цей принцип виражається в застосу-
ванні знижених податкових ставок або повного ска-
сування податку за видами і складом майна, необ-
хідних для забезпечення гідного проживання грома-
дян, і в застосуванні підвищених податкових ставок 
щодо майна, використовуваного як предмети роз-
коші. При оподаткуванні доходів цей принцип за-
безпечується за рахунок застосування так званої 
«подвійної прогресії» ставок прибуткових податків: 
за видами і за розмірами доходів. Крім того, дове-
дено, що оподаткування не повинно перешкоджати 
законному праву кожного громадянина самостійно, 
своїми силами і засобами, в законному порядку, за-
безпечувати гідне проживання для себе і своєї ро-
дини. У разі застосування податкового режиму, 
який завдає прямої і непоправної шкоди здатності 
громадянина самостійно забезпечувати існування 
своє і своєї родини, цьому громадянину повинен 
бути наданий вибір або альтернативного (пільго-
вого) податкового режиму, або можливість вибору 
іншої форми доступу до фінансованих за рахунок ві-
дповідного податку адміністративної послуги або 
благ. У цьому контексті доцільно було б запрова-
дити французький досвід оподаткування доходів фі-
зичних осіб, з урахуванням схеми податкового сти-
мулювання родини, яка діє в багатьох європейських 
країнах. 
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Бутенко А. И., Шлафман Н. Л., Бондаренко 

Е. В. Преодоление асимметрии в налоговой си-
стеме Украины 

В статье определено понятие асимметрии нало-
говой системы как нарушение основного классиче-
ского принципа ее построения, сформулированного 
Адамом Смитом, – справедливости налогообложе-
ния, то есть равной обязанности всех платить 
налоги, но исходя из реальной платежеспособности 
фискально обязанных лиц. Выявлены асимметрии 
налоговой системы страны на трех этапах процесса 
общественного воспроизводства: организации про-
изводства, распределения и потребления. Опреде-
лено, что существующие асимметрии в налогообло-
жении приводят к обнищанию большей части насе-
ления, что влечет за собой сокращение внутреннего 
рынка товаров и услуг. Доказано, что для устране-
ния асимметрии налоговой системы необходимо ос-
новывать распределение основной массы налого-
вого бремени и определение ставок отдельных ви-
дов налогов на принципе социальной справедливо-
сти. При налогообложении имущества этот принцип 
выражается в применении пониженных налоговых 
ставок или полной отмены налога по видам и состав 
имущества, необходимых для обеспечения достой-
ного проживания граждан, и в применении повы-
шенных налоговых ставок в отношении имущества, 
используемого как предметы роскоши. При налого-
обложении доходов этот принцип обеспечивается за 
счет применения так называемой «двойной прогрес-
сии» ставок подоходных налогов: по видам и по раз-
мерам доходов. Кроме того, доказано, что налогооб-
ложение не должно препятствовать законному 
праву каждого гражданина самостоятельно, своими 
силами и средствами, в законном порядке, обеспе-
чивать достойное проживание для себя и своей се-
мьи. В случае применения налогового режима, кото-
рый наносит прямой и непоправимый ущерб спо-
собности гражданина самостоятельно обеспечивать 
существование свое и своей семьи, этому гражда-
нину должен быть предоставлен выбор или альтер-
нативного (льготного) налогового режима, или воз-
можность выбора другой формы доступа к финанси-
руемых за счет соответствующего налога государ-
ственной услуги или благ. В этом контексте целесо- 
 
 
 
 

образно было бы внедрить французский опыт нало-
гообложения доходов физических лиц, с учетом 
схемы налогового стимулирования семьи, которая 
действует во многих европейских странах. 

Ключевые слова: асимметрия, налоговая си-
стема, этапы воспроизводственного процесса, нало-
говый режим, принцип социальной справедливости. 

 
Butenko A., Shlafman N., Bondarenko O. Over-

coming asymmetries in the tax system of Ukraine 
The article defines the concept of asymmetry of the 

tax system as a violation of the basic principle of the 
classic of its construction, formulated by Adam Smith, - 
fairness of taxation, that is equal to the duty of all to pay 
taxes, but on the basis of real capacity to pay fiscally 
obliged persons. Revealed asymmetry of the country's 
tax system in three stages in the process of social repro-
duction: the organization of production, distribution and 
consumption. It was determined that the existing asym-
metry in taxation lead to the impoverishment of the ma-
jority of the population, which entails a reduction of the 
internal market for goods and services. It is proved that 
to eliminate the asymmetry of the tax system should be 
based distribution of the bulk of the tax burden and the 
determination of rates of certain types of taxes on the 
principle of social justice. Taxation of property, this 
principle is expressed in the application of lower tax 
rates or complete abolition of the tax on the type and 
composition of the assets required to provide a decent 
living of citizens, and in the application of higher tax 
rates in respect of property used as a luxury. When tax 
revenues this principle is ensured by the use of so-called 
"double progression" income tax rates: by type and size 
of income. In addition, it is proved that taxation should 
not prevent legitimate right of every citizen of their own, 
and their own means, legally, to provide a decent living 
for themselves and their families. In the case of the tax 
regime, which causes direct and irreparable damage to a 
citizen's ability to independently provide the existence 
of their own and their family, the citizen must be given 
a choice or alternative (preferential) tax regime, or a 
choice of other forms of access to funded by the relevant 
tax state service or benefits. In this context, it would be 
expedient to introduce the French experience of the per-
sonal income tax, subject to the scheme of the tax incen-
tives of the family, which operates in many European 
countries. 

Keywords: asymmetry, the tax system, the steps of 
the reproduction process, the tax regime, the principle of 
social justice. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРАТИВНОГО КРЕДИТУ  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ В ДОБУ  

КАПІТАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 
Трансформація української економіки на рин-

кових засадах обумовлює необхідність звернення 
дослідників до вивчення як світового, так і вітчизня-
ного досвіду щодо господарських реформ і механіз-
мів, які відкривали шлях до розвитку підприємниць-
ких відносин на теренах України, значна частина те-
риторії якої в той час входила до складу Російської 
імперії. Відомо, що перебудова економіки України 
на засадах ринку почалася після селянської реформи 
1861 р. А так як Україна була аграрним придатком 
до Російської імперії, то значення цієї реформи для 
її господарства було надзвичайно вагомим. Але сам 
процес перебудови був особливий, бо він був над-
звичайно ускладнений тим, що за своєю сутністю, 
наслідками реформа не була адекватною тим буржу-
азно-демократичним революціям, що пройшли у За-
хідній Європі і усунули рудименти добуржуазних 
відносин, ставши каталізаторами швидкого утвер-
дження ринкових відносин. Реформування еконо-
міки як України так і Росії не було паліативним, а 
проходило довго, болісно з різними ускладненнями 
і проблемами.  

Цій проблемі присвятили свої дослідження су-
часники реформ, такі корифеї економічної думки як 
М. Бунге, М. Зібер, І. Вернадський та ін. Саме їх ро-
боти становлять золотий фонд досліджень порефор-
меного періоду, де основна увага була зосереджена 
на аграрному питанні, а саме: селянському і поміщи-
цькому землеволодінні, питаннях податків і повин-
ностей селян, великому і дрібному господарстві, 
особливостях формування ринкових відносин на 
селі тощо [1]. Послідовниками їх в сучасних умовах 
стали Т. Дерев’янкін, Е. Лортікян, Л. Корнійчук,  
П. Леоненко, котрі цікавилися питаннями ролі рефо-
рми в економічному розвитку країни, її впливу на 
еволюцію різних галузей економіки [2].  

Мета роботи – дослідити ефективність впрова-
дження меліоративного кредиту в сільськогосподар-
ське виробництво наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
в країнах Західної Європи та в Російській імперії, 
невід’ємною частиною якої була і Україна. З’ясу-
вати проблеми, які виникли при цьому. Провести па-
ралель з сьогоденням та намітити шляхи оптимізації 
сільськогосподарського виробництва. 

Беззаперечним економічним законом, можна 
навіть сказати аксіомою, вважається положення про 
те, що усіляке виробництво потребує обіговий капі-
тал, який відповідає його розмірам. Проте, із цього 
основного закону у вітчизняній економіці було 
зроблено виняток по відношенню до сільськогоспо-
дарського виробництва. Цей виняток полягав в 

тому, що сільськогосподарське виробництво було  
різновидом тієї діяльності, яка розглядалася на тере-
нах нашої економіки, як видобувна промисловість, 
що переважно утримувала державу і давала сиро-
вину для всієї обробної промисловості. І стався па-
радокс – сільськогосподарське виробництво зали-
шилося без «обігового капіталу», яким так широко 
користувалося, наприклад, торговельне середо-
вище. Ця, ні на чому не заснована, привілея торгіве-
льного стану надала йому невідповідну силу по від-
ношенню до виробників та споживачів і призвела до 
пригнічення перших і навіть вільному оббиранню 
останніх.  

Відсутність необхідного обігового капіталу для 
сільськогосподарського виробництва призвела віт-
чизняне сільське господарство на саму останню схо-
динку злиднів. Жодна із європейських держав не 
мала поняття про такі злиденні врожаї, яке мало віт-
чизняне сільське господарство. Вони були менше у 
2,5 раза ніж у Франції і Пруссії, у 2 рази – ніж в Ав-
стрії, у 8 разів – ніж у Великій Британії [3]. Якщо ми 
візьмемо інший підрахунок, щоб була більш показо-
вою така різниця, то на підставі даних про середній 
урожай за 13 років, а саме з 1874 по 1887 р., поба-
чимо, що загальна цінність усього вітчизняного вро-
жайного збору: жита, озимої та ярової пшениці, яч-
меню, вівса, картоплі становило за цей період 
1098440250 крб. Гіпотетично уявимо, що при умові 
збільшення врожаю тільки на одне зерно, цінність 
останнього буде складати вже 1358562000 крб [3]. 
Тобто, економічне значення для держави підняттям 
врожаю лише на одне зерно буде становити прибу-
ток у сумі 260121750 крб. Якщо припустити, що се-
редня вітчизняна врожайність зрівнялася би з вро-
жаєм Великої Британії, то цінність усього вітчизня-
ного збору вказаних сортів зернових, за умови тої 
самої запашки, яка була на той час, становила при-
буток понад 8 млрд 288 млн крб.  

Справа в тому, що жодна європейська держава 
не мала таких природних даних для найвищого вро-
жаю як Україна, але ні в якому разі не Велика Бри-
танія. Це обумовлювалося, перш за все, ґрунтом. 
Саме ґрунт більшої частини імперії був цінним ма- 
теріалом. Такого чорнозему як в Європейській час-
тині і, насамперед, в Україні, не мала жодна євро-
пейська країна, не кажучи про Велику Британію. 
Так, за даними засідання комісії з вивчення ґрунту 
при 1-му відділенню вільного економічного товари-
ства, 28 квітня 1889 р. було зроблено повідомлення 
«Про ґрунт Кобелякського повіту Полтавської гу- 
бернії», де дуже ретельно був описаний його якіс- 
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ний стан. У повідомленні зазначалося, що «прева-
люючим є типовий для усієї чорноземної полоси Ро-
сії чорнозем, потужність якого до 2,5 аршин і з  
вмістом гумусу від 4 до 6%, а також супісчаний або 
пісчаний чорнозем, але меншої товщини і з меншим 
вмістом гумусу» [4]. Логічно виникає питання: 
«чому, в такому випадку, середній вітчизняний вро-
жай був майже вдвічі менший, наприклад, ніж в Ав-
стралії, де, як відомо, сільськогосподарська куль-
тура була дуже молодою і знаходилася на досить ни-
зькому рівні»?  

Причин було декілька. Перш за все, злиденний 
збір врожаю – це некультурний, первісний стан  
усього вітчизняного сільського господарства. По-
друге, відсталість вітчизняного сільського господар-
ства порівняно із господарством усіх інших країн, не 
виключаючи Австралію, Японію, Аргентину, була 
наслідком відсутності обігового капіталу для під-
йому господарства країни на значну ступінь куль- 
турності, а отже і продуктивності. Тим більше, що 
вітчизняні сільські хазяї дуже добре розуміли пере-
вагу багатопільної системи господарства перед не-
продуктивною витратою маси праці на трьохпіллі на 
емпіричному рівні. Саме відсутність обігового капі-
талу на необхідне покращення господарства змушу-
вало селян «колупати» землю первісною сохою, 
«шкрябати» її сучкуватим деревом, так званою 
«смиковкою», збирати зерно руками, очищати його 
з допомогою вітру, роздроблювати його у крупу та 
муку у ступі, ручному жорнову або на «вітрянці», в 
якої не було жодного залізного цвяха тощо. 

Усі досягнення в галузі сільського господар- 
ства, що стосувалися країн Західної Європи, Авст-
ралії, Японії, Аргентини, відбулися під впливом ор-
ганізації обігового капіталу для сільських хазяїв, або 
так званого меліоративного кредиту, який йшов на 
усіляке його покращення. У Російській імперії лише 
при розгляді питання про заснування Державного 
дворянського земельного банку, Рада державних 
кредитних установ, що була створена у 1817 р.,  
вперше визнала необхідним заснувати меліоратив-
ний кредит [5], а розробка цього питання стала пер-
винною економічною необхідністю, яка набула дер-
жавного значення, і була доручена міністрам дер- 
жавного майна і фінансів. Каталізатором в розв’я-
занні цього питання стала «комісія з приводу па-
діння цін на сільськогосподарські вироби», що була 
створена при міністерстві внутрішніх справ під го-
ловуванням товариша міністра В.К. фон-Плеве. Ця 
комісія поставила питання про необхідність засну-
вання в Росії особливого міністерства землеробства 
і сільськогосподарської промисловості, що автома-
тично стимулювало до життя питання меліоратив-
ного кредиту. Так, за пропозицією В.К. фон-Плеве і 
при згоді міністрів державного майна та фінансів 
І.С. Бліох, який був автором дослідження впливу бу-
дівництва залізниць на розвиток сільськогосподар-
ського виробництва, зайнявся спеціальним вивчен-
ням питання про меліоративний кредит. Результа-
том цього стала фундаментальна праця «Меліора- 
тивний кредит і стан сільського господарства в Росії 
та іноземних державах» [6]. Цінність цього дослі- 

дження в тому, що воно співставляло стан вітчизня-
ного сільського господарства із закордонним, яке 
майже вже півстоліття користувалося меліоратив-
ним кредитом. 

Незважаючи на те, що питанню меліоративного 
кредиту в Росії на той час було вже біля 40 років, 
його часто плутали із звичайним короткостроковим 
кредитом. Між тим, меліоративний кредит мав суто 
спеціальне призначення, як обіговий капітал, що за-
стосовувався для покращення самих способів об- 
робки землі і впровадження нових культур. Його  
різниця із короткостроковим кредитом: а) більш 
тривалий термін; б) основна функція останнього 
лише підсилити обігові кошти. 

По відношенню до постановки усіх різновидів 
кредитів на сільськогосподарські потреби, а також 
на разі і меліоративного, Велика Британія завжди 
займала перше місце [6]. Проте слід зазначити, що 
усі землевласники останньої, відносно вексельної 
відповідальності, юридично були зрівняні із куп-
цями, так що їм було надано повне право користува-
тися головними формами кредиту, а саме обліку та 
відкритого кредиту. Фактично лише англійські та 
шотландські фермери вважалися справжніми під- 
приємцями, бо експлуатуючи великі ферми, вони 
скрізь без усіляких перешкод знаходили кредит. 
Щодо ірландських фермерів, які вели обмежене і 
менш продуктивне господарство, то їм було усклад-
нено користуватися кредитом. Причина в тому, що 
банкіри не ризикували видавати їм авансів з такою 
легкістю, як це практикувалося по відношенню до 
англійських та шотландських фермерів. Тому, ще у 
1823 р. в Ірландії були організовані позикові товари-
ства, мета яких була «підпитувати» кредитом дріб-
них землевласників, купців та робітників із 4% на 
рік. До 1851 р. загальний обіг цих товариств складав 
180000 фунтів на рік, а у 1890 р. це становило вже 
1164000 фунтів стерлінгів [5]. 

Такий простір щодо використання коротко-
строкового кредиту особам, що займалися земле-
робською промисловістю, не заважав надзвичайно 
широкій організації меліоративного кредиту, який 
був спрямований на всебічне покращення сільсько-
господарського виробництва. Першим правовим ак- 
том у цьому напрямку був виданий парламентом Ве-
ликої Британії у 1840 р., а потім був доповнений  
низкою узаконень, які можна розділити на 3 катего-
рії [5]: 

1) дозволялася видача грошей із державного  
казначейства на роботи по дренажу у розмірі 
4000000 фунтів стерлінгів. Позики видавалися тер-
міном до 22 років по 3,5% на рік; 

2) надавалося право товариствам і приватним 
особам видавати позики землевласникам під гаран-
тію уряду у терміновому одержанні виплат нарівні 
із кредиторами державного казначейства, на усіля-
кого роду господарські покращення, що необхідні 
для підвищення продуктивності і доходності землі, 
а саме: на облаштування або покращення відвідних 
каналів та канав; на обводнення ґрунту, побудову 
греблі для захисту від великої води; на огородження 
ланів та їх розмежування, побудову парканів, удоб- 
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рення ґрунту; на проведення під’їзних шляхів; об- 
лаштування іригаційних каналів, розчистку лісів та 
хащ, побудову робітничих та фермерських будин-
ків, насадження захисних лісосмуг, побудови скла-
дів для техніки тощо; 

3) узаконювалися державними актами меліора-
ційні займи землевласників у приватних осіб, що 
були запозичені під контролем особливих дільнич-
них комісарів, існуючих для цієї мети. 

Взагалі, з часу першого парламентського акту 
про меліоративний кредит (1840-1878) було витра-
чено на усіляку оптимізацію сільського господар- 
ства 12432477 фунтів стерлінгів, тобто щорічно ця 
сума становила приблизно 327144,13 фунтів стер- 
лінгів [5]. Саме цим пояснювалася висока продукти-
вність сільського господарства у Великій Британії, 
незважаючи на те, що вона за своєю економічною 
спрямованістю була фабрично-заводською. Цікавий 
був досвід і США, де був відсутній спеціальний кре-
дит на сільськогосподарське покращення і збіль-
шення прибутковості землі. Проте у них надзви-
чайно був розвинутий особистісний кредит. Так, у 
1879 р. в цій країні нараховувалося 3319 національ-
них банків з капіталом у 6201274365 доларів. Про-
тягом року виникло ще 211 нових банків з капіталом 
у 21240000 доларів. Загальний обіг в указаному році 
збільшився на 203662752 долари [5]. При такому кі-
лькісному складі банків і обігових грошей кожний 
фермер міг без усіляких перешкод узяти кредит і на 
досить вигідних умовах. Отже, у цьому випадку ми 
маємо справу теж з меліорацією, але в більш розви-
нутій формі, ніж у Великій Британії. 

Щодо практики застосування меліоративного 
кредиту у Російській імперії, ідея якого мала вже не-
абиякий стаж, а саме 40 років, то його переваги тор-
кнулися лише незначної частини імперії, а саме 
Привіслянського краю. Коли цей край ще знахо- 
дився під окремим управлінням у Царстві Поль- 
ському, то у 1833 р. воно дозволило польському  
банкові видати позику спочатку на купівлю сіль- 
ськогосподарських машин, а потім і на різні інші  
господарчі витрати. До 1 січня 1878 р. було видано 
ссуд на купівлю техніки на суму 4845032 крб. [5]. 
Також були виділені гроші на добрива, закупівлю 
домашніх тварин, облаштування під’їзних шляхів 
тощо. Як бачимо, у Привіслянській край було вкла-
дено значні кошти. Завдяки цьому культурний рі-
вень і продуктивність сільськогосподарської про- 
мисловості в цьому краї стала вищою, ніж де б то не 
було в Росії і навіть в Україні з її дуже родючими 
ґрунтами.  

Проте, проблем, які вимагали активізації мелі-
оративного кредиту на теренах вітчизняної сільсь-
когосподарської промисловості було багато. Так, 
комісія, яка вивчала стан ґрунтів Кобеляк- 
ського повіту Полтавської губернії, у 1889 р. конс-
татувала, що на значній території полтавського чор-
нозему з’явилися солончаки і хоча вони залягають 
невеликими острівцями, проте займають доволі  
значну площу, яка є «мертвою» для сільськогоспо-
дарської культури [4]. Також проблемою було мало-
земелля. Статистика свідчила, що 2/5 усіх селян- 

ських господарств брали у найм землі на стороні; з 
них 4/5 таких, які робили це виключно для того, щоб 
добавити землі до свого наділу, щоб мати той 
minimum, при якому було б можливим прогодувати 
родину. А щоб її прогодувати селянин повинний був 
мати щонайменше 3 десятини землі [7]. Тому проб-
лема купівлі землі або її оренди вимагали грошових 
витрат, що могло компенсуватися меліоративним 
кредитом.  

Значною проблемою на півдні Росії була ірига-
ція ланів. Так під південним краєм в Росії розуміли 
тоді географічний простір на південь від Харкова до 
Перекопського перешийку і з заходу на схід усю по-
лосу, що лежала між річками Дніпро, з одного боку, 
і Доном – з другого. Значною проблемою тут була 
вода, а точніше – її наявність. ЇЇ дефіцит створювали 
низькі річні атмосферні опади (усього 373,4 міллі- 
літрів, що в двічі менше потрібної норми) та за- 
бруднення річок. Так, у верхів’ях Сіверського Дон-
цю, що орошав Харківську та частину Катерино- 
славської губернії, знаходилися вовномийні вироб-
ництва. Із пуду брудної вовни виходило усього 13 
фунтів митої, тобто біля 26 фунтів, а саме – дві тре-
тини ваги брудної вовни «осідало» на дні річки. Так 
само, та більш значною мірою, відбувалося в селах 
від мочки пеньки в річках Харківської та Катерино-
славської губерній. Крім цього, в українських селах 
орали під посіви навіть берегову полосу річок з ме-
тою одержання кращих врожаїв і тим самим руйну-
вали береги, а весняні води зносили з них рихлу  
землю, що осідала в самих глибоких степних озерах 
[8]. Тому, на засіданні технічного товариства у  
грудні 1890 р. Г. Герсеванов, який досліджував цей 
регіон, розглядаючи способи обводнення південних 
степів зазначив, що іригаційні роботи з проведення 
в полі каналів із річок були неефективними, бо вони 
мали незначне падіння води. Прокладання каналів із 
штучно збудованих водоймищ (за прикладом Пів-
денної Індії) було неможливим, бо природні опади в 
степах були малими; будівництво ж запруд у лощи-
нах з метою затримати весняні води було недостат-
нім. На його думку вихід був один – насадження лі-
сосмуг та облаштування артезіанських колодязів, 
які вже функціонували у Мелітополі (Таврійської 
губернії), Саках (Євпаторійського повіту Таврій- 
ської губернії). Там колодязі давали на добу 47000 
цеберок відмінної води [9]. Отже, чистка дна річок, 
облаштування артезіанських колодязів, насадження 
лісосмуг – це все вимагало великих капіталовкла-
день, що було під силу лише меліоративному кре-
диту. Але це було лише декілька проблем, що ле-
жали на поверхні. 

Отже, як показало дослідження, актуальність 
меліоративного кредиту, незважаючи на його 40- 
річне існування в Російській імперії, було затребу-
вано самою дійсністю кінця ХІХ-початку ХХ ст. Ре- 
форма 1861 р. відкрила широкі можливості для ка-
піталістичної модернізації сільськогосподарського 
виробництва, яке потребувало реформування, осна-
щення технікою, передовою меліорацією, останніх 
досягнень агрономії та тваринництва, а отже – вели-
ких капіталовкладень, на які Росія була дуже бідна 
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[10]. Тобто сільське господарство повинно було від- 
повідати вимогам капіталістичного товарного ви- 
робництва.  

Проблеми сучасного сільського виробництва 
майже віддзеркалюються у сільському виробництві 
кінця ХІХ-початку ХХ ст. Трансформуючи еконо-
міку у ринкову систему, перезавантажуючи сільське 
господарство за сучасними методиками, прогляда-
ються ті ж самі проблеми: 

1. Через 150 років в Україні майже нічого не 
змінилося, бо залишилися такі ж низькі врожаї по- 
рівняно із Західною Європою. 

2. Відсутність інфраструктури, дешевих креди-
тів, занепад іригаційної системи, низька продуктив-
ність праці, відстала сільськогосподарська техніка, 
яка «губить» значний відсоток врожаїв. 

3. До всього цього додалися ще й нові проб-
леми, яких не було в ті давні часи, а саме зменшення 
відсотку сільського населення, виснаження ґрунтів, 
завдячуючи грабіжницьким методам ведення госпо-
дарства, рейдерське захоплення орних земель тощо. 

Рецепти «лікування» цієї хвороби у сільського-
сподарському виробництві залишилися ті ж самі. 
Тобто, орієнтиром мають стати країни з високим рі-
внем культури сільськогосподарського виробни- 
цтва, які експериментально довели шляхи вирі-
шення вищезазначених проблем. Одним із них є по-
вернення меліоративного кредиту, але в новому про-
читанні, щодо проблем сучасного сільськогосподар-
ського виробництва. 
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меліоративного кредиту у сільськогосподарсь-
кому виробництві в добу капіталістичної мо-
дернізації України кінця ХІХ - початку ХХ ст. 

В статті досліджується природа та ефек-
тивність впровадження меліоративного кредиту в 
сільськогосподарське виробництво наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст. в країнах Західної Європи та в 
Російській імперії, невід’ємною частиною якої була 
і значна територія сучасної України. З’ясовуються 
проблеми, які виникли при цьому. Матеріали статті 
екстраполюються на сучасне вітчизняне сільсько-
господарське виробництво. 
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внедрения мелиоративного кредита в сельскохозяй-
ственное производство в конце ХІХ – начале ХХ вв. 
в странах Западной Европы и в Российской импе-
рии, неотъемлемой частью которой была и значи-
тельная территория современной Украины. Обосно-
вываются проблемы, которые возникли при этом. 
Материалы статьи экстраполируются на современ-
ное отечественное сельскохозяйственное производ-
ство. 
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trapolated to modern domestic agricultural production 

Keywords: agricultural production, peasant reform, 
ameliorative loan, short-term loan, personal credit, loan 
communities. 

 

Стаття надійшла до редакції 14.06.2016 
Прийнято до друку 21.09.2016 



Н. Ю. Шевченко 

134 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

УДК 336.201.2:519:669 
Н. Ю. Шевченко,  

кандидат экономических наук, 
Донбасская государственная машиностроительная  

академия, г. Краматорск 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ САНАЦИИ 
 
Постановка проблемы. Преобразования эко-

номики в Украине, обусловленные посткризисным 
состоянием мировой экономики и неспокойной по-
литической ситуацией в стране, актуализировали 
использование в практике деятельности промыш-
ленных предприятий современных систем и мето-
дов прогнозирования, планирования и регулирова-
ния производства. 

Особенный акцент сейчас ставится на способ-
ности предприятий адаптироваться к изменившимся 
внешним условиям (внешним экономическим свя-
зям). Остро процесс перестройки экономики почув-
ствовали на себе предприятия металлургического 
комплекса, что в некоторых случаях выразилось в 
угрозе банкротства. 

Анализ последних тенденций показывает рез-
кие изменения в структуре прибыли от обычной де-
ятельности: прибыль от финансовой деятельности 
сокращается, имеются предпосылки к росту «отри-
цательности» результата финансовой деятельности. 
Если учесть, что прибыль от финансовой деятельно-
сти составляет большую часть суммарной прибыли, 
то можно сделать вывод о крайне тяжелом положе-
нии отдельных металлургических предприятий 
страны. Имеет место стабильность отрицательности 
прибыли от операционной деятельности, замечена 
тенденция к увеличению убытка. То есть можно го-
ворить, что стабильно убыточная операционная де-
ятельность влечет за собой отрицательный резуль-
тат от обычной деятельности. 

Значительное уменьшение прибыли от обыч-
ной деятельности может произойти за счет сниже-
ния объемов реализации и относительного увеличе-
ния затрат на производство и реализацию продук-
ции. Все это приводит к увеличению риска банкрот-
ства предприятий металлургического комплекса. 
Для выхода из сложившейся ситуации необходимы 
меры по улучшению финансового состояния пред-
приятий. Особое внимание необходимо уделить воз-
обновлению платежеспособности, поскольку в от-
личие от неликвидности, то есть неспособности 
предприятия выполнять свои обязанности, выпол-
нять неотложные платежи до установленного срока, 
неплатежеспособность представляет собой постоян-
ную неплатежеспособность. 

Анализ последних исследований. В научной 
литературе достаточно внимания уделено управле-
нию платежеспособностью предприятий, в том 

числе через оптимизацию величины прибыли. 
Например, в работах Р.А. Юдина, Л.С. Соколовой 
[1] предложены рекомендации по совершенствова-
нию оценки ликвидности и платежеспособности, в 
исследованиях Т.Г. Саакян [2] использованы рей-
тинговые оценки для прогнозного моделирования 
финансовой устойчивости предприятий. Вопросы 
устойчивости раскрыты такими авторами как 
Н.В. Шандова (общая устойчивость предприятия) 
[3], Д.С. Ревенко, В.А. Лыба (экономическая устой-
чивость) [4], Я.В. Догайло (экономическая результа-
тивность деятельности предприятий) [5], О.М. Ти-
щенко, Л.О. Норик (моделирование оценки и прог-
нозирования финансовой устойчивости) [6] и др. 
Кроме того в условиях трансформации экономиче-
ской системы Украины проводятся исследования по 
изучению направлений развития и капитализации 
промышленных предприятий. Исследованию инсти-
туциональных аспектов восстановления экономики 
Украины посвящена работа [7] коллектива авторов 
Института экономики промышленности НАН Укра-
ины. 

Однако вопрос управления платежеспособно-
стью предприятия через формирование оптималь-
ной производственной программы для получения 
дохода в условиях санации требует дальнейшей 
научно-практической проработки. 

Цель исследования заключается в разработке 
модели формирования оптимальной производствен-
ной программы металлургического предприятия для 
поддержки его платежеспособности с учетом сана-
ционных мероприятий. 

Изложение основного материала. Оптимиза-
ция производственной программы является источ-
ником формирования средств для поддержки плате-
жеспособности металлургического предприятия. 
Неоднозначное влияние производственной про-
граммы на рыночные позиции металлургического 
предприятия обусловлено её исключительной зна-
чимостью для экономического состояния хозяйству-
ющего субъекта.  

Во-первых, производственная программа явля-
ется связующим звеном между рыночным спросом 
на выпускаемую продукцию и его производствен-
ными возможностями. Во-вторых, она, как важней-
ший элемент системы внутрифирменного планиро- 
вания, закладывает основы формирования бюджета 
предприятия [8]. 
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В качестве основного (доминирующего) крите-
рия оптимальности в модели задачи формирования 
производственной программы промышленного 
предприятия следует рекомендовать валовую при-
быль. Это обусловлено тем, что валовая прибыль 
служит основой определения чистой прибыли, а чи-
стая прибыль является основой развития предпри- 
ятия [8]. Постоянное увеличение чистой прибыли – 
это гарантия платежеспособности предприятия, 
улучшения его финансовой устойчивости в усло-
виях санации. 

Цель санационного проекта – выведение пред-
приятия из кризисного финансового состояния. Со-
гласно с требованиями п. 6. ст. 9 Закона Украины «О 
восстановлении платежеспособности должника или 
признания его банкротом», срок санации предприя-
тия не может превышать 12 месяцев со дня утверж-
дения судом соответствующего плана санации (до 
возбуждения дела о банкротстве). С учетом этого 
хозяйственная деятельность в режиме санации пред-
приятия в течение 12 месяцев дает возможность ак-
кумулировать сумму для погашения задолженности 
по текущим платежам, оплаты судовых затрат, пога-
шения задолженности по выплате заработной 
платы, произведению расчетов с кредиторами в со-
ответствии с реестром требований условий кредито-
ров. В случае своевременного выполнения всех пла-
новых мероприятий санация предприятия может 
быть окончена досрочно с последующим переходом 
к расчетам с кредиторами. 

В течение всего периода санации действует мо-
раторий на удовлетворение требований кредиторов, 
кроме погашения задолженности по заработной 
плате. Финансирование процедуры санации преду-
смотрено за счет хозяйственной деятельности долж-
ника. Накопление денежных средств для расчетов с 
кредиторами может осуществляться путем реализа-
ции неиспользуемых активов и с привлечением 
внешних источников финансирования в процессе 
реструктуризации. В качестве альтернативы целесо-
образно рассматривать вариант дисконтного удов-
летворения части кредиторских требований за счет 
отчуждения в пользу кредиторов части необорот-
ных активов, незадействованных в производствен-
ном процессе. Таким образом, возможно погашение 
части задолженностей, используя внутреннее фи-
нансирование. Условия участия инвесторов и креди-
торов в проведении санации: право собственности 
на имущество предприятия, распоряжения частью 
его продукции, аренда имущества предприятия, 
удовлетворение требований кредиторов путем пере-
вода долгов на инвесторов. 

Одно из условий выхода из состояния банкрот-
ства – привлечение инвесторов путем приобретения 
ними части предприятия – дополнительная эмиссия 
акций. Имущество предприятия, не используемое в 
производственном процессе и невозможное к про- 

даже по выгодной цене, может быть сдано в аренду 
на конкурсной основе. Право распоряжения готовой 
продукцией не должно быть передано никому из 
кредиторов, поскольку это может привести к огра-
ничению интересов остальных кредиторов, а также 
самого предприятия. 

Возможные предложения к формированию фи-
нансовой стратегии предприятия по выводу его из 
кризисного финансового состояния заключаются в 
следующем. 

Вариант 1: 
– предприятие реализует часть основных 

средств; 
– часть денежных средств вырученных от реа-

лизации основных средств направляется на обновле-
ние и модернизацию оборудования, техническое пе-
ревооружение доменного цеха, что позволит сни-
зить затраты на производство чугуна; 

– предприятие осуществляет продажу на кон-
курсной основе по наиболее выгодной цене произ-
водственного оборудования, которое было приобре-
тено ранее, но не введено в эксплуатацию. Выручен-
ные средства предприятие направляет на уменьше-
ние размера непокрытого убытка; 

– с целью уменьшения размера непокрытого 
убытка и возобновления платежеспособности долж-
ника, заинтересованные в санации кредиторы осу-
ществляют безвозмездное списание процентов по 
кредиту и, например, 30% задолженности; 

– минимизации затрат и снижения расходов де-
нежных средств на энергетические ресурсы, потреб-
ляемые для производства; 

– получение краткосрочного бюджетного кре-
дита в виде отсрочки по уплате налогов и платежей. 

Вариант 2: 
– предприятие реализует часть основных 

средств; 
– часть денежных средств вырученных от реа-

лизации основных средств направляет на обновле-
ние и модернизацию оборудования, техническое пе-
ревооружение доменного цеха, что позволит сни-
зить затраты на производство чугуна; 

– ужесточение политики кредитования дебито-
ров; 

– направление 100% прибыли на развитие про-
изводства; 

– продажа на конкурсной основе по наиболее 
выгодной цене производственного оборудования, 
которое было приобретено ранее, но не введено в 
эксплуатацию. Вырученные средства предприятие 
направляет на уменьшение размера непокрытого 
убытка; 

– получение долгосрочного бюджетного кре-
дита в виде отсрочки по уплате налогов и платежей; 

– с целью уменьшения размера непокрытого 
убытка и возобновления платежеспособности долж- 
ника, заинтересованные в санации кредиторы осу- 
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ществляют безвозмездное списание процентов по 
кредиту и, например, 30% задолженности. 

Вариант 3: 
– предприятие реализует часть основных 

средств; 
– часть денежных средств вырученных от реа-

лизации основных средств направляется на обновле-
ние и модернизацию оборудования, техническое пе-
ревооружение доменного цеха, что позволит сни-
зить затраты на производство чугуна; 

– продажа на конкурсной основе по наиболее 
выгодной цене производственного оборудования, 
которое было приобретено ранее, но не введено в 
эксплуатацию. Вырученные средства предприятие 
направляет на уменьшение размера непокрытого 
убытка; 

– сокращение управленческого персонала; 
– получение гранта на создание новых техноло-

гий производства металлов и сплавов; 
– направление 100% прибыли на развитие про-

изводства. 
Выделим следующие характерные типы финан-

совой ситуации: 
1) нормально устойчивая финансовая ситуация 

характеризуется тем, что предприятие использует 
для покрытия запасов различные «нормальные» ис-
точники средств – собственные и привлечённые 
(собственные оборотные средства; краткосрочные 
ссуды и займы; кредиторская задолженность по то-
варным операциям) (вариант 2); 

2) неустойчивая финансовая ситуация характе-
ризуется тем, что предприятие для покрытия части 
своих запасов вынужденно привлекать дополни-
тельные источники покрытия, не являющиеся в из-
вестном смысле «нормальными», то есть обоснован-
ными (варианты 1 и 3). 

Рассмотрим возможные сценарии реализации 
предложенных выше вариантов улучшения плате-
жеспособности металлургического предприятия. 

Для построения множества возможных сцена-
риев реализации санационного механизма восполь-
зуемся методом дерева решений при выборе опти-
мальной стратегии поведения субъекта управления. 

Дерево решений – это последовательность эта-
пов принятия решений с указанием соответству- 
ющих выигрышей в различных состояниях внешней 
среды и указанием вероятностей этих состояний. 

При построении дерева решений используется 
основной принцип теории полезности (принцип 
Немана-Моргенштерна): субъект управления стре-
мится максимизировать свою ожидаемую полез-
ность от выбираемой стратегии поведения. 

Алгоритм дерева решений включает расчет та-
кого показателя как ожидаемая денежная оценка 
(ОДО) указанного сценария, т.е. среднего выигрыша 
с учетом возможных состояний внешней среды 
[9, 10]. 

Постановка задачи. Рассмотрим необходи-
мость принятия руководством предприятия одного 

из предложенных вариантов плана санации. Выбор 
будет осуществляться на основе критерия макси-
мальной ожидаемой денежной оценки дефективно-
сти результатов внедрения соответствующей стра-
тегии. При этом необходимо учитывать, что внеш-
няя среда может благоприятствовать или нет полу-
чению условного выигрыша (условные исходные 
данные представлены в табл. 1). 

Таблица 1 
Условный выигрыш предприятия 

Вариант санаци-
онного плана 

Условный выигрыш, тыс. грн 
Благоприятный 

исход 
Неблагоприят-
ный исход 

Вариант 1 1663,93 1163,63 
Вариант 2 10397,41 1140,25 
Вариант 3 1717,48 1717,48 

 
Для расчета условных выигрышей при благо-

приятном исходе выбраны результаты тех меропри-
ятий, которые дают положительный результат, от-
личный в разных планах санации. Для расчета 
условных выигрышей при неблагоприятном исходе, 
когда внешняя среда активно противодействует 
субъекту управления, использовались только те ре-
зультаты, реализация которых зависит в основном 
от руководства и в меньшей степени поддаются вли-
янию извне. 

В качестве внешней среды будем понимать со-
вокупность экономических, политических, право-
вых и других факторов риска, оказывающих вли- 
яние на принятие решений руководством предпри- 
ятия. 

Вероятность наступления благоприятного ис-
хода находится в интервале [0,4; 0,8]. Расчет на гра-
ницах интервала даст реальную картину выбора оп-
тимальной стратегии на множестве возможных сце-
нариев. 

При этом необходимо учесть, что вероятности 
состояний внешней среды определяются на основе 
статистической информации и носят априорный ха-
рактер. Поэтому в задаче рассмотрим возможность 
уточнения априорных вероятностей с помощью 
услуг консультационной фирмы, занимающейся ис-
следованием рынка металлопродукции. 

Допущением будет вероятностный характер ре-
зультата исследования, проведенного консультаци-
онной фирмой (табл. 2). 

Таблица 2 
Вероятности состояний внешней среды 

Прогноз фирмы 

Реалистичный уро-
вень вероятностей Прогноз-

ный уро-
вень веро-
ятностей 

благопри-
ятный  
исход 

неблаго-
приятный 
исход 

Благоприятный исход 0,8 - 0,5 
Неблагоприятный исход - 0,8 - 

 
Определение всех количественных характери-

стик данной задачи позволяет перейти к процессу 
построения дерева решений (см. рисунок). 
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Рисунок. Дерево решений 
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Анализ дерева решений свидетельствует о це-
лесообразности выбора второго варианта плана са-
нации и в условиях активной внешней среды. При 
этом, обращение за дополнительной информацией 
экономически не обосновано. Руководству следует 
принимать решение на основе собственных пред-
ставлений о состоянии внешней среды. 

Далее, после выбора оптимального плана сана-
ции необходимо сформировать годовую производ-
ственную программу выпуска продукции предпри- 
ятия с учетом кризисного состояния предприятия. 

В современной практике объемного планирова-
ния производства могут использоваться две типич-
ные экономико-математические модели. Первый 
тип модели задачи формирования годовой произ-
водственной программы рекомендуется применять 
в том случае, когда необходимые для производства 
продукции ресурсы не являются лимитирующими. 
Второй тип модели данной задачи исходит из необ-
ходимости учитывать лимитирующие производство 
различные виды ресурсов [11]. 

При определении оптимальной годовой произ-
водственной программы будем использовать видо-
измененную модель первого типа: 

– в качестве целевой функции целесообразно 
оставить максимизацию валовой прибыли по видам 
продукции. В условиях кризиса почти полной нере-
ализации продукции говорить о максимизации объ-
емов производства, а тем более выходе на новые 
рынки сбыта не может быть и речи. Прежде всего, 
необходимо повысить платежеспособность пред-
приятия; 

– в качестве ограничений необходимо преду-
смотреть непревышение запланированного уровня 
энергозатрат, затрат на сбыт продукции, а также 
установить ограничения на максимальный объем 
производства по видам изделий. 

Таким образом, необходимо найти годовой 
производственный план выпуска, например, чугуна 

{ }iX x=  по кварталам, при удовлетворении следую-

щим условиям: 
– поквартально объем производства чугуна не 

должен быть ниже соответствующего уровня прош-
лого периода: 

 ii Xx max≤ ; (1) 

– поквартально объем производства чугуна не 
должен превышать оптимистический уровень воз-
можной реализации (250% от минимального 
уровня): 

 ii Xx min≥ ; (2) 

– общий доход от реализации продукции (чу-
гуна) должен обеспечивать безубыточность пред-
приятия: 

 o

n

i
ii ZPx ≥⋅

=1

, (3) 

где n  – количество кварталов ( 4n = ); 

iP  – цена тонны чугуна в i -м квартале; 

oZ  – годовая сумма общего дохода от реализа-
ции продукции и величины убытка прошлого пери-
ода  
( 44870oZ =  тыс. грн); 

– при выборе второго варианта санации необ-
ходимо обеспечить снижение затрат на производ-
ство чугуна: 

 *

1

n

i i
i

x Zp Zp
=

⋅ ≤ ,  (4) 

где 
iZ p  – затраты на производство тонны чугуна в 

i -м периоде; 
*Zp  – годовые затраты на производство чугуна с 

учетом снижения по плану санации (
* 21527Zp =  

тыс. грн). 
Целевая функция минимизации затрат на про-

изводство и сбыт продукции имеет вид: 

 
1

( ) ( ) min
n

i i i
i

f X Zp Zs x
=

= + ⋅ → , (5) 

где 
iZs  – затраты на сбыт тонны продукции в i -м 

периоде. 
Согласно дереву решений определение годовой 

производственной программы на предприятии осу-
ществляется в отделе планирования. Решения при-
нимаются на основе поступающей информации из 
других отделов и цехов (условные исходные данные 
представлены в табл. 3). 

Годовая производственная программа должна 
быть рассчитана в зависимости от выбранного плана 
санации предприятия, что позволит количественно 
оценить как производственные, так и финансовые 
возможности предприятия. 

 
Таблица 3 

Основные характеристики производства продукции 

Показатель 
Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Затраты на производство тонны чугуна, тыс. грн 0,259 0,257 0,25 0,264 
Затраты на сбыт тонны чугуна, тыс. грн 0,079 0,069 0,062 0,058 
Цена тонны чугуна, тыс. грн 0,508 0,554 0,535 0,518 
Минимальный объем производства, т 8000,0 12700,0 13605,0 7015,0 
Максимальный объем производства, т 20000,0 31750,0 34012,5 17537,5 
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Вариант 1. Целевая функция: 

1 2 3

4

( ) 0,3898 0,3858 0,362

0,378 min,

f X x x x

x

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ →

 

при ограничениях: 
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Максимальный объем производства составляет 
220% от минимального уровня. 

 
Вариант 2. Целевая функция: 
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4
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Вариант 3. Целевая функция: 

1 2 3

4
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при ограничениях: 
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Максимальный объем производства составляет 
240% от минимального уровня. 

Расчет проведем с помощью инструмента По-
иск решения в MS Excel (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты оптимизации 

План санации 
Объем производства, т Общая сумма затрат на производ-

ство и сбыт, тыс. грн I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Вариант 1 10599 27940 29931 15433 31579,44 
Вариант 2 8000 31750 34012 9692 26787,07 
Вариант 3 8000 30480 32652 12455 31405,60 

 
Выводы. Как видно из табл. 4, минимальные 

затраты на производство и сбыт чугуна за год со-
ставляют 26787,07 тыс. грн при втором плане сана-
ции, то есть с учетом мероприятий, направленных 
на снижение себестоимости выпуска продукции. 

Использование представленного механизма 
формирования годовой производственной про-
граммы выпуска: дерево решений и экономико-ма-
тематическая модель – позволит, выбрав оптималь-
ный план санации предприятия в условиях изменчи-
вости внешней среды, так распределить выпуск про-
дукции поквартально, чтобы во-первых, повысить 
платежеспособность предприятия, а во-вторых, сни-
зить затраты на производство и сбыт продукции. 
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Шевченко Н. Ю. Використання математич-

них методів прийняття рішень для підтримки 
платоспроможності підприємства металургій-
ного комплексу в умовах санації 

Поставлено завдання розробки моделі форму-
вання оптимальної виробничої програми металур-
гійного підприємства для підтримки його плато-
спроможності з урахуванням санаційних заходів. За-
пропоновано три варіанти формування фінансової 
стратегії підприємства по виведенню його з кризо-
вого фінансового стану. На основі цих варіантів ви-
ділені характерні типи фінансової ситуації: норма-
льно стійка фінансова ситуація з використанням об-
ґрунтованих джерел фінансових коштів і нестійка 
фінансова ситуація із залученням додаткових необ-
ґрунтованих джерел покриття. Описано механізм 
формування річної виробничої програми випуску, 
що припускає поетапну реалізацію дерева рішень і 
оптимізаційної моделі. Акцентовано увагу, що цей 
підхід дозволить, вибравши оптимальний план сана-
ції підприємства в умовах мінливості зовнішнього 
середовища, поквартально розподілити випуск про-
дукції з урахуванням зниження витрат на виробниц-
тво та збут. 

Ключові слова: прибуток, санація, моделю-
вання, дерево рішень, оптимізація, виробнича про-
грама випуску продукції. 

 
Шевченко Н. Ю. Использование математи-

ческих методов принятия решений для под-
держки платежеспособности предприятия метал-
лургического комплекса в условиях санации 

Поставлена задача разработки модели форми-
рования оптимальной производственной про-
граммы металлургического предприятия для под- 
 
 
 
 
 

держки его платежеспособности с учетом санацион-
ных мероприятий. Предложены три варианта фор-
мирования финансовой стратегии предприятия по 
выводу его из кризисного финансового состояния. 
На основе этих вариантов выделены характерные 
типы финансовой ситуации: нормально устойчивая 
финансовая ситуация с использованием обоснован-
ных источников средств и неустойчивая финансовая 
ситуация с привлечением дополнительных источни-
ков покрытия, не являющихся обоснованными. 
Описан механизм формирования годовой производ-
ственной программы выпуска, предполагающий по-
этапную реализацию дерева решений и оптимизаци-
онной модели.  Акцентировано внимание, что дан-
ный подход позволит, выбрав оптимальный план са-
нации предприятия в условиях изменчивости внеш-
ней среды, поквартально распределить выпуск про-
дукции с учетом снижения затрат на производство и 
сбыт. 

Ключевые слова: прибыль, санация, моделиро-
вание, дерево решений, оптимизация, производ-
ственная программа выпуска продукции. 

 
Shevchenko N. Use of mathematical methods of 

making decision for support of solvency of enterprise 
of metallurgical complex in the conditions of 
sanation 

The problem of development of model of forming 
of the optimal productive program of metallurgical en-
terprise is set for support of his solvency taking into ac-
count sanation’s measures. Three variants of forming of 
financial strategy of enterprise are offered on the con-
clusion of him from the crisis financial state. On the ba-
sis of the offered variants the characteristic types of fi-
nancial situation are distinguished: normally steady fi-
nancial situation with the use of reasonable sources of 
facilities and unsteady financial situation with bringing 
in of additional sources of coverage, being not reasona-
ble. The mechanism of forming of the annual productive 
program of producing, supposing stage-by-stage reali-
zation of decision and optimization model tree, is de-
scribed. Attention is accented, that this approach will al-
low, choosing the optimal plan of sanation of enterprise 
in the conditions of changeability of environment, qua-
terly to distribute producing of products taking into ac-
count a cost cutout on a production and sale. 

Keywords: income, sanation, design, decision tree, 
optimization, productive program of products’ 
producing. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ  

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Сучасний етап роз- 

витку вітчизняної економічної науки характеризу-
ється підвищенням уваги до інвестицій та інвести-
ційної діяльності як чинників стрімкого економіч-
ного зростання та інвестиційного розвитку підпри-
ємств. 

Проблеми досягнення стабільного економіч-
ного зростання на підприємствах, які випускають 
продукцію з високою доданою вартістю, стають 
ключовими. Важливе місце у вирішенні даної проб-
леми відводиться інвестиціям, оскільки вони зумов-
люють напрями та інтенсивність розвитку підпри-
ємств. Саме за рахунок динамічного зростання ін- 
вестицій, які трансформуються у інновації, у нові 
конкурентоздатні виробництва, здійснюється еко-
номічне зростання, технологічна модернізація, і на 
цій основі підвищуються кількісні і якісні показ-
ники господарської діяльності підприємств, які ви-
пускають продукцію з високою доданою вартістю.  

Аналіз останніх досліджень. Питанням інвес-
тиційної активності підприємств присвячені праці 
таких вчених, як: О. Амоша [1], Н. Брюховецька [2],  
А. Землянкін [3], А. Музиченко [4], О Раєвнєва [5] 
та ін. У своїх працях вони проводили дослідження 
різних підходів до оцінки інвестиційної активності 
підприємств, висували пропозиції стосовно покра-
щення управління інвестиційними процесами. Од-
нак треба наголосити, що в дослідженнях недостат-
ньо уваги приділяють визначенню статистичного ін-
струментарію, який можна використовувати для 
оцінки інтенсивності зміни кількісних показників 
інвестиційної активності промислових підприємств. 

Метою статті є статистична оцінка інвестицій-
ної активності промислових підприємств та визна-
чення тенденцій їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
останні роки в економіці України спостерігаються 
дестабілізуючі структурні деформації, які викликані 
політичною та економічною нестабільністю. В су-
часних умовах підприємства не можуть забезпечити 
свій стабільний розвиток за рахунок власних коштів 
і потребують притоку інвестиційних ресурсів. Стра-
тегічними завданнями з боку держави є  створення 
сприятливого інвестиційного клімату та підвищення 
конкурентоздатності економіки України.  

Залучення і використання інвестиційних ресур-
сів характеризується не тільки потенційним збіль-
шенням доходів інвестора і реципієнта інвестицій, 
але і також наявністю інвестиційних ризиків. З тим, 
щоб інвестор був готовий вкласти власні тимчасово 
вільні грошові кошти або фінансові ресурси в об'єкт 
інвестування, даний об’єкт повинен характеризува-
тися певним рівнем привабливості або інвестиційної 
активності. 

На основі дослідження сутності поняття «інве-
стиційна діяльність» можна зазначити, що це: 

1) вид економічної та підприємницької діяльно-
сті [4, с. 334]; 

2) процес вкладення ресурсів і отримання по-
току доходів [6, с. 23; 7, с. 26; 8, с. 19]; 

3) система економічних (виробничих) відносин 
[9, с. 421]; 

4) підґрунтя економічного розвитку підприємс-
тва [10, с. 28]. 

Аналіз показників інвестиційної діяльності в 
економіці України у 2010–2015 рр. свідчить про по-
кращення інвестиційного забезпечення економіч-
ного розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники інвестування української економіки 

Вид промислової  
діяльності 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 І кв. 2016

Капітальні інвестиції 
в економіку, млн грн 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 51591,7 
Індекси капітальних 
інвестицій в еконо-
міку, % 103,4 118,8 108,5 88,9 75,9 98,3 104,9 
Рівень інвестування 
економіки, % до ВВП 16,7 18,3 19,4 17,2 14,0 13,8 11,4 
ВВП у фактичних ці-
нах, млн грн 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 453185 
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У 2015 р. порівняно з 2010 р. спостерігається 
зменшення рівня інвестування економіки з 16,7 до 
13,8%. Даний показник є важливим індикатором ін-
вестиційної безпеки держави і повинен дорівнювати 
25% [11]. Отже, існуючий рівень достатності інвес-
тицій для забезпечення економічного розвитку на 

засадах технологічної модернізації промислового 
виробництва є недостатнім. 

Інвестування галузі промисловості сприятиме 
підвищенню їх рівня матеріально-технічної бази 
(табл. 2).  

 
Таблиця 2  

Структура капітальних інвестицій за видами промислової діяльності, % [12] 

Вид промислової діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
І кв. 
2016 

Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 27,55 28,07 24,34 22,16 23,20 21,07 21,07
Переробна промисловість 54,44 53,55 46,15 45,83 49,25 52,73 57,88
Постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря 16,76 17,12 27,71 30,04 26,55 24,35 19,83
Водопостачання, каналізація, поводження з ві-
дходами 1,25 1,26 1,80 1,97 1,00 1,85 1,21 

 
У структурі капітальних інвестицій зменши-

лася частка інвестицій у добувну промисловість (з 
26,6% у 2010 р. до 21,06% у 2015 р.). Відбулося  
зменшення частки інвестування у підприємства пе-
реробної промисловості (з 58,5% у 2010 р. до 52,73% 
у 2015 р.), але у І кв. 2016 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2015 р. спостерігається зростання частки 
до 57,33% (у 2015 р. – 53,2%) (табл. 2). За 2015 р. 
пріоритетними видами переробної промисловості з 
точки зору надходження інвестицій у основний ка-
пітал були металургійне виробництво та виробни- 
цтво готових металевих виробів (26,98%). 

Слід зазначити, що можливості здійснення ін-
вестиційної діяльності підприємств визначаються 
їхнім фінансовим станом. Окрім того, саме його по-
кращення є основною передумовою активізації інве-
стиційної діяльності. Промисловим підприємствам 
вдалося поліпшити свій фінансовий стан у 2012 р., 
проте уповільнення розвитку світової економіки і 
зменшення попиту на зовнішніх ринках на продук-
цію українських виробників негативно позначилося 
на їхніх можливостях формувати власні інвести-
ційні ресурси.  

Інвестиційний потенціал підприємств суттєво 
різниться залежно від видів економічної діяльності. 
Надмірна концентрація наявних доходів у секторі 
фінансових корпорацій порушує рівновагу між до-
ходами підприємств i фінансових корпорацій, що 
знекровлює реальний сектор економіки, обмежуючи 
можливості функціонування та розширеного відтво-
рення у сфері виробництва. Галузі з виробництва  
кінцевих продуктів з високою доданою вартістю  
функціонують в умовах низької рентабельності й не 
можуть формувати ресурси розширеного відтво-
рення. Зокрема, найвищий рівень рентабельності 
операційної діяльності серед видів промислової ді- 
яльності в 2015 р. має добувна галузь (6,1% ) на про- 

тивагу машинобудуванню (3,1%), виробництво хі- 
мічних речовин і хімічної продукції (-15,3%), мета-
лургійне виробництво, виробництво готових мета-
левих виробів, крім машин і устаткування (0,6%) 
[12]. 

Важливими джерелами інвестиційних ресурсів 
є кошти державного та місцевого бюджетів, кре- 
дитні ресурси банків та інших фінансових установ, 
кошти населення на будівництво житла, кошти іно-
земних інвесторів (табл. 3). Однак можливості дер-
жавного бюджету України щодо підтримки підпри-
ємств в періоді 2012–2015 рр. були обмежені: дефі-
цит держбюджету у 2012 р. становив 36,5%, у 
2013 р. – 7,8, у 2014 р. – 10,96, у 2015 р. – 25,4% ВВП 
[13].  

Головним джерелом капітальних інвестицій ви-
ступають власні кошти підприємств та організацій 
(67,50% у 2015 р., у І кв. 2016 р – 73,5%, що  
на 5,02 в.п. більше ніж у 2015 р за аналогічний пе-
ріод). 

Не менш важливим джерелом фінансового за-
безпечення інвестиційної активності підприємств 
виступають прямі іноземні інвестиції (ПІІ), однак їх 
обсяги у промисловість України є незначними – за 
рахунок коштів іноземних інвесторів у 2014 р. осво-
єно 2,7% від загального обсягу капітальних інвести-
цій у промисловість.  

У сучасних умовах стимулювання інвестицій-
ної активності промислових підприємств важкої 
промисловості з виробництва продукції з високою 
доданою вартістю – металургійна промисловість, 
машинобудування, хімічна промисловість – є до-
сить актуальним. 

Проаналізуємо обсяг залучених прямих інозем-
них інвестицій у національну економіку (рис. 1). 
Так, за період 2010 по 2013 р. обсяг залучених інве-
стицій збільшився з 44708,0 до 58156,9 млн. дол. або 
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на 30,08%. Зважаючи на складне, насамперед, полі- 
тико-економічне становище в Україні з 2014 р.  
по 1.04.2016 р. обсяг залучених інвестицій зменши-
вся з 55,345916,0 млн дол. до 43371,4 млн дол.  
або на 5,54%. Відтік іноземних інвестицій тільки за 
перший квартал 2016 р. становив 42820,4 млн дол.  

Найбільшими у структурі накопичених у про-
мисловості ПІІ є частки металургійної промислово-
сті (37,38% накопичених ПІІ у промисловості). 

Значно менш привабливими для іноземних ін-
весторів є високотехнологічні виробництва: частка 
ПІІ у вітчизняне машинобудування становила лише 
6,83%, у хімічний комплекс 6,06%. 

 
Таблиця 3  

Динаміка і структура капітальних інвестицій в Україні за джерелами фінансування [12] 

Вид діяльності  
2010 2011 2012 2013 2014* 2015 І кв. 2016 

млн грн % млн грн % млн грн % 
млн 
грн 

% млн грн % 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 

Усього 180576 100 241286 100 273256 100 249873 100 219420 100 273116 100 51591,7 100
у тому числі 
за рахунок               
коштів держав-
ного бюджету 10223,3 5,66 17376,7 7,20 16288,3 5,96 6174,9 2,47 2738,7 1,25 6919,5 2,53 251,7 0,5
коштів місцевих 
бюджетів 5730,8 3,17 7746,9 3,21 8555,7 3,13 6796,8 2,72 5918,2 2,70 14260 5,22 914,1 1,8
власних коштів 
підприємств та 
організацій 111371 61,68 147570 61,16 171177 62,64 165787 66,35 154630 70,47 184351 67,50 37916,7 73,5
кредитів банків 
та інших позик 22888,1 12,68 36651,9 15,19 39724,7 14,54 34734,7 13,90 21739,3 9,91 20740,1 7,59 3929,3 7,6
коштів іноземних 
інвесторів 3723,9 2,06 5038,9 2,09 4904,3 1,79 4271,3 1,71 5639,8 2,57 8185,4 3,00 1040,4 2,0
коштів населення 
на будівництво 
житла 18885,9 10,46 17589,2 7,29 22575,5 8,26 24072,3 9,63 22064,2 10,06 31985,4 11,71 6216,4 12,0
інших джерел фі-
нансування 7752,5 4,29 9312,8 3,86 10030,9 3,67 8036,7 3,22 6690,2 3,05 6674,7 2,44 1323,1 2,6

 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції. 

 

Рис. 1. Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій 
в українську економіку за період 2010–1.04.2016 рр., млн грн [12] 

 
За підсумками 2015 р. великих та середніх під-

приємств до оподаткування за видами економічної 
діяльності в цілому по економіці отримано 340,1 
млрд грн збитків (26,3% підприємств отримали зби-
ток) (рис. 2). 

У 2015 р. баланс збитків підприємств досяг за 
обсягами 17,2% ВВП країни. Найбільші обсяги  
збитків отримано у промисловості у 2014 р –  
523,58 млрд грн. 
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Рис. 2. Загальні обсяги фінансових результатів до оподаткування у 2010-2015 рр., млрд грн  

та рентабельність від операційної діяльності, % [12] 
 
Значення рентабельності операційної діяльно-

сті підприємств знижується з 2012 до 2015 р. Її мак-
симальне значення 4,7% припадає на 2011 р. і міні-
мальне – 0,8% на 2015 р. Вкрай необхідне у такому 
випадку системне оновлення техніко-технологічної 
структури економіки потребує масштабних інвести-
цій в основний капітал. Якість життя населення та 
інші найважливіші характеристики розвитку сучас-
ного суспільства теж залежать від темпів економіч-
ного зростання країни.  

На основі проведеного дослідження можна від-
значити наступні чинники, які знижують інвести-
ційну активність підприємств: 

- недостатня конкурентоспроможність викори-
стовуваних основних виробничих фондів і техноло-
гій;  

- низький рівень конкурентоспроможності то-
варів;  

- високий рівень зносу техніки і устаткування 
підприємств;  

- недостатність інноваційного заділу, від якого 
безпосередньо залежить можливість здійснення ін-
вестиційного прориву в промисловому секторі наці-
ональної економічної системи;  

- недосконалість інноваційної і інформаційної 
інфраструктури;  

- дефіцит ресурсів для прискореного розвитку 
промислових підприємств;  

- дефіцит енергоресурсів і, як наслідок, високий 
рівень залежності підприємств від тарифів на енер-
гоносії;  

- неготовність керівництва промислових під- 
приємств до активного впровадження і викорис-
тання принципово нових ринкових механізмів уп-
равління, ресурсозбереження, організації виробни-
чих процесів і стимулювання трудової діяльності. 

Висновки. Пріоритети інвестиційного забезпе-
чення структурних зрушень у промисловості по-
винні визначатися на основі стратегії розвитку про-
мисловості, де мають бути окреслені напрями: рест-
руктуризації промисловості з урахуванням націона-
льних інтересів та конкурентних переваг; зниження 
енергоємності виробництва; зниження залежності 
промисловості від кон’юнктури світових ринків;  
розвитку міжнародного співробітництва на основі 
комерціалізації нематеріальних активів і кооперації 
у важливих для України сферах (космічній галузі, 
авіабудуванні, суднобудуванні, автомобілебуду-
ванні, оборонно-промисловому комплексі, індустрії 
інформаційно-комунікаційних технологій); ство-
рення потужних оргструктур, здатних акумулювати 
інвестиційні ресурси, генерувати радикальні ново- 
введення, створювати замкнені цикли виробництва, 
налагоджувати кооперацію на регіональному, дер-
жавному і міжнародному рівнях. 
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вності промислових підприємств України 
Статтю присвячено значенню промислових 

підприємств у формуванні та розвитку інвестицій- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ної активності України. Розглянуто різні теоретичні 
підходи до трактування поняття «інвестиційна ак- 
тивність». Доведено, що під інвестиційною активні-
стю підприємства слід розуміти інтенсивність інве-
стиційної діяльності підприємства, яка пов’язана з 
досягненням поставленої мети. Проаналізовано тен-
денції розвитку інвестиційної активності промисло-
вих підприємств в Україні та визначено чинники, які 
знижують її рівень. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна актив-
ність, інвестиційна діяльність, промисловість, капі-
тальні інвестиції 

 
Корытько Т. Ю. Оценка инвестиционной 

активности промышленных предприятий Укра-
ины 

Статья посвящена значению промышленных 
предприятий в формировании и развитии инвести-
ционной активности Украины. Рассмотрены разные 
теоретические подходы к трактовке понятия «инве-
стиционная активность». Определено, что под инве-
стиционной активностью предприятия следует по-
нимать интенсивность инвестиционной деятельно-
сти предприятия, которая связана с достижением 
поставленной цели. Проанализировано состояние 
инвестиционной активности промышленных пред-
приятий в Украине и определены факторы, которые 
снижают ее уровень. Предложены направления по 
улучшению инвестиционного климата в Украине. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 
активность, инвестиционная деятельность, про-
мышленность, капитальные инвестиции. 

 
Korytko T. Estimation of investment activity of 

industrial enterprises Ukraine 
The article is devoted the value of industrial enter-

prises in forming and development of investment activ-
ity of Ukraine. The different theoretical going is certain 
near interpretation of concept «Investment activity». It 
is certain that under investment activity of enterprise it 
is necessary to understand intensity of investment activ-
ity of enterprise, which is related to achievement of the 
put purpose. Consisting of investment activity of indus-
trial enterprises is analysed of Ukraine and factors which 
reduce its level are certain. Offered direction on the im-
provement of investment climate in Ukraine. 

Keywords: investments, investment activity, in-
vestment activity, industry, capital investments. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Постановка проблеми. В умовах нестабільної 

економічної ситуації зростає роль прогнозування  
рівня фінансового стану підприємства на майбутнє. 
Керівнику підприємства необхідно заздалегідь пе-
редбачити настання критичного стану підприєм- 
ства, щоб застосувати міри щодо його ліквідації. У 
зв’язку з цим актуальним є раннє виявлення ознак 
можливого банкрутства підприємства. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням прог-
нозування рівня фінансового стану підприємств 
присвячено багато досліджень вітчизняних і закор-
донних учених, але при цьому не враховується галу-
зева специфіка підприємств. Так, Е. Альтман [1] за-
стосував багатомірний дискримінантний факторний 
аналіз статистики банкрутств підприємств для побу-
дови кореляційно-регресійної функції, яка визначає 
схильність до фінансової неспроможності. Але біль-
шість вітчизняних та російських економістів, серед 
яких Г. Савицька [2], І. Бланк [3], О. Терещенко [4], 
визнають неможливість застосування таких моделей 
у вітчизняних умовах. С. Герасименко [5] підкрес-
лює, що використання дискримінантного аналізу 
для моделювання фінансового стану підприємства 
пов'язане з певними обмеженнями: неможливістю 
економічної інтерпретації узагальнюючого показ-
ника, високим рівнем узагальнення, що не завжди 
сприяє точному діагностуванню фінансового стану 
через багатоспекторний характер явищ, проблемами 
при побудові дискримінантної моделі окремого під-
приємства з використанням даних динамічного ряду 
(що пов'язано з залежністю між кількістю фінансо-
вих коефіцієнтів та кількістю елементів ряду), обме-
женим доступом до звітних даних, особливо на під-
приємствах з поганим фінансовим станом.  

Тому виникає необхідність в розробці такої мо-
делі прогнозування рівня фінансового стану маши-
нобудівних підприємств, яка б враховувала галузеву 
специфіку підприємства. 

Метою статті є розробка методики прогнозу-
вання рівня фінансового стану машинобудівних під-
приємств із застосуванням теорії марківських про-
цесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Багато процесів, що змінюються з часом доцільніше 
розглядати як випадкові процеси, хід яких залежить 
від ряду випадкових факторів, що супроводжують 
цей процес. Для математичного опису багатьох ви-
падкових процесів може бути застосовано апарат, 

який розроблено у теорії ймовірностей для так зва-
них марківських випадкових процесів. 

Марківський випадковий дискретний процес, 
що протікає в системі S, характеризується не тільки 
можливими станами, у яких система може перебу-
вати випадковим образом, але й тими моментами 
часу, у які можуть відбуватися її переходи зі стану в 
стан. Ці моменти часу можуть бути заздалегідь ві-
домі або випадкові. 

Нехай S ,… , S  – можливі стани системи S, яка 
може перескакувати з одного з них в інше тільки в 
моменти t , t , … t . Тому що для моменту часу 
t∈[t , t ) k = 1, 2, 3, … система S перебуває в стані 
S(t)=S(t ), то даний процес можна розглядати як ви-
падкову функцію кроків t , або, що рівносильне, їх 
номерів k. Таким чином, цей процес являє собою ви-
падкову функцію натурального аргументу k = 1, 2, 
3, …, тобто випадкову послідовність. Якщо через ( ) (i=1, …, n; k=1, 2, …) позначити подію, що по-
лягає у тому, що з k-ого кроку до (k+1)-го система S 
перебуває в стані , тобто S(k) i є подія, «S(t)=	  
при t∈[t , t )», то випадковий процес із дискрет-
ним часом можна представити випадковою послі- 
довністю (по індексу k) цих подій ( ) i=1, …, n; 
k=1, 2, …, яку називають також ланцюгом.  

Випадкова послідовність називається марків- 
ським ланцюгом, якщо для кожного кроку ймовір-
ність переходу з будь-якого стану  в будь-який 
стан  не залежить від того, коли і як система S ви-
явилася в стані . Тому що система S у будь-який 
момент часу t може перебувати тільки в одному зі 
станів S ,… , S , то при кожному k=1, 2, … події S ( ),… , S ( ) несумісні й утворюють повну групу.  

Реалізацію дискретного випадкового процесу з 
дискретним часом за кожний (кінцевий) проміжок 
часу можна представити невипадковою кінцевою 
послідовністю по індексу k розглянутих подій	 ( ) 
(i=1, …, n; k=1, 2, …). 

Основними характеристиками марківських  
ланцюгів є ймовірності ( ) = ( ) 	( =	= 1,… , ; 	 = 1, 2… ) подій ( ).  

Ймовірності ( )( = 1,… , ; = 1,2… ) нази-
ваються ймовірностями станів. 

Імовірність i-го стану на k-му кроці ( ) є ймо-
вірність того, що система S від k-го до (k+1)-го 
кроку буде перебувати в стані . Тому що для кож-
ного кроку k=1, 2, … події ( ), … , ( ) несумісні 
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й утворюють повну групу, то, як відомо з теорії ймо-
вірностей, сума ймовірностей цих подій для кож-
ного k=1, 2, … дорівнює 1. 

Для обчислення ймовірностей стану ( ) вво-
дять у розгляд перехідні ймовірності – ймовірність 
безпосереднього переходу системи S в момент  зі 
стану  в стан . 

Перехідні ймовірності зручно представити у 
вигляді матриці переходів: 

 = ( ) , = ⋯⋮ ⋱ ⋮⋯ .  (1) 

Для однорідного марківського ланцюга вектор-
рядок ймовірностей стану від k-го до (k+1)-го кроку 
дорівнює добутку вектор- рядка ймовірностей стану 
від (k-1)-го до k-го кроку на матрицю перехідних 
ймовірностей:  p (k),… , p (k) =																 = p (k − 1),… , p (k − 1) ∗ P. (2) 

Для обчислення вектора ймовірностей станів 
від k-го до (k+1)-го кроку по формулі (2) необхідно 
знати вектор ймовірностей станів від (k-1) до k-го 
кроку, тобто формула (2) є рекурентною. При k=1 у 

правій частині рівності (2) стоїть добуток вектора 
початкового розподілу ймовірностей на матрицю P.  

Для однорідного марківського ланцюгу має  
місце наступна формула: p (k),… , p (k) = = p (k − 1),… , p (k − 1) ∗ 				 = 1,2,… . 

Реалізуємо даний метод на прикладі машинобу-
дівного підприємства ПАТ НКМЗ. 

На базі фінансової звітності підприємства за 
2000-2016 рр. Форма 1 (Баланс) та Форма 2 (Звіт про 
фінансові результати) розрахуємо вірогідність банк-
рутства по методу О. Терещенка [4], що розроблено 
на базі підприємств України. 

О. Терещенко виділяє чотири групи ймовірно-
сті банкрутства: 

1 група – напівбанкрут; 
2 група – загрожує банкрутство, якщо не здійс-

нити санацію; 
3 група – фінансова стійкість порушилась, але 

за умови переходу на антикризове управління бан- 
крутство не загрожує; 

4 група – вважається фінансово стійким, банк-
рутство не загрожує. 

На рис. 1 відображено отримані результати.  
  

 
 

Рис. 1. Оцінка ймовірності банкрутства ПАО НКМЗ за 2000-2015 рр. 
 
Аналізуючи отримані результати будуємо мат-

рицю перехідних ймовірностей. Вона буде мати ви-
гляд: 

Р = 0,5 0,5 0 00 0,5 0,25 0,250 0 0,6 0,40 0 0,66 0,33 . 
Для більш наглядного зображення складемо 

граф станів для даної системи (рис. 2). 
Використовуючи даний метод можна спрогно-

зувати ймовірності настання банкрутства через де- 

який період. Наприклад, визначимо ймовірності пе-
реходу із одного стану в інший через два роки. 

На кінець 2015 р. підприємство знаходилося у 
4 групі ймовірності настання банкрутства, тобто це 
відповідає стану S4. Початковий розподіл ймовірно-
стей має вигляд: ( (0) (0) (0) (0)) = (	0			0			0			1). 

Ймовірності переходу системи із стану в стан 
через 2 роки становлять: 

 (2) = (0) ∗ = (	0			0			0.62			0.38). 
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Рис. 2. Граф станів системи 
 
Таким чином з ймовірністю 62% через два роки 

ПАТ НКМЗ найвірогідніше опинитися у третьому 
класі ймовірності банкрутства - фінансова стійкість 
управління банкрутство не загрожує. 

Висновки. Метод марківських процесів дозво-
ляє досить точно прогнозувати розвиток фінансо-
вого стану підприємства на підставі того, в якому 
воно перебуває зараз, і незважаючи на те, яким чи-
ном воно прийшло в цей стан. Застосування даного 
методу для прогнозування загрози банкрутства під-
приємства дозволяє своєчасно виявляти ймовірність 
настання кризових явищ в наступних періодах, що 
дасть можливість підприємству своєчасно розро-
бити і впровадити антикризові заходи і уникнути  
банкрутства. 
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Решетняк Т. В. Прогнозування рівня фінан-
сового стану машинобудівного підприємства за 
допомогою марківських процесів 

В статті розглянуто проблеми визначення фі-
нансового стану машинобудівного підприємства, 
визначено основні підходи щодо прогнозування 
його рівня на майбутнє. Розроблено модель прогно-
зування фінансового стану машинобудівного під- 
приємства з використанням теорії марківських про-
цесів. 

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, 
банкрутство, ймовірність, марківські процеси, мат-
риці, граф, прогноз. 

 

Решетняк Т. В. Прогнозирование уровня фи-
нансового состояния машиностроительного 
предприятия с помощью марковских процессов 

В статье рассмотрены проблемы определения 
финансового состояния машиностроительного 
предприятия, определены основные подходы к  
прогнозированию его уровня на будущее. Разрабо-
тана модель прогнозирования финансового состоя-
ния машиностроительного предприятия с использо-
ванием теории марковских процессов. 

Ключевые слова: финансовое состояние пред-
приятия, банкротство, вероятность, марковские про-
цессы, матрицы, граф, прогноз. 
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ  
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. У сучасному світі різ-

ним підприємствам складно утримати свої конку- 
рентні позиції не залучаючи будь-яких інновацій:  
різних заходів щодо удосконалення технологій, за-
купівлі нового обладнання, інвестиційних проектів 
та ін. Однак все це вимагає чималих фінансових ви-
трат. Для цього підприємства звертаються до різних 
джерел фінансування, якими можуть служити як 
власні, так і позикові кошти. Але не всі підприємці 
правильно підходять до вирішення даного питання, 
унаслідок чого несуть величезні матеріальні втрати 
[1]. 

Дана тема є надзвичайно актуальною в сучас-
ному світі, оскільки від правильного вибору дже-
рела фінансування діяльності підприємства зале-
жить ефективність його інвестиційної діяльності, а, 
отже, і подальший фінансовий успіх. 

Тому завданнями дослідження є:  
- пошук існуючих методичних підходів до ви-

бору способів фінансування підприємств і їх аналіз; 
- визначення основних критеріїв у виборі відпо-

відних джерел; 
- вивчення проблем застосування лізингу в Ук-

раїні; 
- розгляд досвіду зарубіжних країн у цій галузі. 
У зв'язку з цим проаналізуємо існуючі мето- 

дичні підходи до вибору способу фінансування дія-
льності підприємств. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок 
у розробку даної теми внесли такі вчені, як С. Май-
єрс, Р. Брейлі, Ю. Бригхем, М. Ерхардт, Л. Гаспен-
скі, І. Ніконова, Н. Рудик, В. Ковальов та інші [2]. 

Метою статті є пошук оптимальних способів 
фінансування для окремих підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Початок теоретико-методичних розробок припадає 
на середину ХХ ст., коли були опубліковані праці 
Ф. Модільяні і М. Міллера. Вони вважали, що вибір 
джерела фінансування не має ніякого значення для 
підприємства. Однак західні вчені, не погодившись 
з їх точкою зору, розробили свої підходи і створили 
різні методики. Ось деякі з них: 

1. Удосконалена модель Модільяні-Міллера. У 
ній записано, що для зростання ринкової вартості 
підприємства слід вибирати боргові джерела фінан-
сування. А з урахуванням податку на прибуток буде 

знижено вплив на вартість капіталу підприємства та 
підвищено вплив на його ринкову оцінку. 

2. Методика Міллера. Він навів два різноспря-
мованих критерія: вибір боргових джерел дозволить 
зменшити оподатковуваний прибуток, а часткове 
фінансування більш актуальне з точки зору прибут-
кового податку. 

Недоліками цих двох моделей є: 
– помилкове припущення про те, що залучення 

позикового капіталу можливе за однаковою безри-
зиковою відсотковою ставкою як для інвестора, так 
і для підприємства; 

– дані моделі розроблені для досконалого рин-
ку, тому не враховуються прямі і непрямі витрати 
банкрутства, однак реалії більш суворі. 

3. Теорія компромісу левериджу. У межах даної 
теорії підприємство, обираючи відповідне джерело 
фінансування, порівнює вигоду від залучення пози-
кових коштів і втрати, які йому може принести бан-
крутство. Виходячи з цього, вибір в бік позикових 
коштів слід здійснювати доти, поки податкові ви-
годи не будуть переважувати витрати від фінансо-
вих труднощів. 

4. Теорія ієрархії С. Майерса, згідно з якою фі-
нанси у розвиток діяльності підприємства повинні 
надходити в суворій послідовності. У першу чергу, 
повинні бути задіяні внутрішні джерела, потім вда-
ватися до зовнішніх, а саме до боргового фінансу-
вання. Ну, і якщо потрібно (і є така можливість), то 
підключають часткове фінансування. Таким чином, 
дана теорія наполягає на створенні у підприємства 
фінансового резерву, щоб була можливість викори-
стовувати власні кошти. 

5. Модель Харріса-Равіва говорить про те, що 
боргове фінансування можуть використовувати 
лише підприємства з високою ліквідаційною варті-
стю, так як боргове фінансування підвищує ефек- 
тивність менеджменту, коли ліквідаційна вартість 
корпорацій перевищує її поточну ринкову вартість 
[3, с.34-35]. 

Як бачимо, дані методики наводять нам найріз-
номанітніші і різнобічні погляди, проте всі вони ма-
ють два суттєвих недоліки: 

– важкість їх застосування у реальному житті, 
тому що в рамках однієї моделі неможливо охопити 
всі питання, фактори що цікавлять нас, а якщо  
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об'єднувати кілька моделей, то вийдуть дуже спо-
творені результати; 

– всі вказані вище підходи орієнтовані на вибір 
боргових, пайових або внутрішніх джерел. Але ж, 
насправді, існує велика кількість різноманітних спо-
собів фінансування. І, з огляду на жорстку конкуре-
нцію, фінансову нестабільність на світовому ринку і 
багато інших факторів, виникає потреба в застосу-
ванні більш конкретних методик, щоб була можли-
вість порівняти більш конкретні фінансові кошти і 
зробити правильний вибір. 

Таким чином, основна проблема полягає у 
тому, що кожна з методик, в основному, враховує 
лише якийсь один критерій. А якщо розглядати всі 
можливі варіанти цих критеріїв або параметрів, то 
процес вибору оптимального джерела може затягну-
тися, що спричинить за собою негативні наслідки. 

Тому виділимо основні критерії, що впливають 
на вибір фінансових коштів, і проаналізуємо їх: 

1. Вартість фінансового джерела. Найпершим 
питанням, яке виникає у фінансової служби при ви-
борі джерела фінансування, є: «А у скільки воно 
обійдеться підприємству?». З усіх альтернатив ви-
бирають найбільш бюджетний, щоб понести яко-
мога менші витрати. Тому потрібно дуже уважно і 
грамотно розраховувати даний показник. 

Існує безліч способів розрахунку вартості залу-
ченого джерела. При їх виборі слід взяти до уваги 
такі важливі показники, як відсоткова ставка, рівень 
інфляції, премії та інші. Однак не варто зупинятися 
тільки на одному цьому критерії, адже кілька фінан-
сових джерел можуть мати приблизно однакову ва-
ртість, тому слід розглядати й інші. 

2. Доступність. Цей критерій залежить від ба-
гатьох факторів, серед яких: розмір підприємства, 
його організаційно-правова структура, фінансове за-
безпечення, кредитна історія тощо. Головне визна-
читися з метою залучення коштів, необхідною су-
мою і оптимальним терміном. Якщо підприємство 

хоче придбати нове обладнання або матеріали, то пі-
дійдуть і короткострокові позики в невеликому роз-
мірі. А для довгострокової перспективи (напри- 
клад, для реалізації інвестиційної діяльності), по- 
трібні набагато більші вкладення. 

3. Ризик. Це один з основних критеріїв, адже ви-
користання будь-якого джерела фінансування несе 
за собою певні ризики, і необхідно вибрати найменш 
ризикований. Це може бути ризик неплатоспромож-
ності в разі банкрутства, відсотковий ризик або ін-
фляційний в разі підвищення курсу інфляції та ін. 
Для визначення ризику існує спеціальна послуга – 
ризик-консалтинг. 

4. Оперативність. Це найбільш гнучкий крите-
рій, оскільки потрібно намагатися скоротити час для 
вибору певного джерела, що можна зробити за до-
помогою грамотно вибудуваного алгоритму дій. 
Звичайно ж, цей алгоритм повинен враховувати по-
точну економічну ситуацію, мету і розмір залучених 
коштів [4, с.68]. 

Отже, керівництву підприємств слід намага-
тися враховувати всі ці критерії, щоб зробити пра-
вильний вибір фінансового інструменту для його 
економічної ефективності. 

Багато підприємств прагнуть використовувати 
власні кошти для фінансування своєї діяльності, 
адже, як відомо, у цьому випадку вони не несуть ні-
якого ризику. Однак, з іншого боку, так вони позба-
вляються своїх резервів, які можуть стати у нагоді в 
разі фінансових труднощів. Ризики у підприємни- 
цькій діяльності є завжди, тому не варто катего- 
рично відмовлятися від позикового капіталу. За-
мість цього необхідно вміти правильно аналізувати 
економічну ситуацію і на підставі цього визначити 
оптимальну величину зовнішніх коштів і конкретне 
джерело, чим повинні займатися певні фінансові 
служби [5]. 

Що стосується України, то тут склалася ситу- 
ація, коли частка власного капіталу перевищує час-
тку позикового. Це можна простежити в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування в Україні за 2015 р. 

 
Освоєно капітальних 
інвестицій, млн грн 

Освоєно капітальних  
інвестицій, у % до загаль-

ного об’єму 
Всього 251154,3 100 
у тому числі за рахунок   
коштів державного бюджету 6114,5 2,4 
коштів місцевих бюджетів 12423,2 5 
власних коштів підприємств та органі-
зацій 169257,9 67,4 
кредити банків та інші позики 18299,5 7,3 
кошти іноземних інвесторів 7834,8 3,1 
коштів населення на житлове будів- 
ництво 30283,2 12 
інших джерел фінансування 6941,2 2,8 
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Як бачимо, частка власних коштів підприємств 
становить 67,4%. Однак потреба українських під- 
приємств в позикових коштах особливо зросла за 
2015-2016 рр., що пояснюється складною економіч-
ною ситуацією в країні. Про це йдеться в аналітич-
ному звіті Національного банку України (НБУ) [6]. 

Незважаючи на зростання потреби в позикових 
коштах, частка використання банківських кредитів 
зменшилася на 1,7 п. (до 35%) порівняно з поперед-
німи роками. 

Згідно з оцінками опитаних, головними факто-
рами в небажанні брати банківські кредити стали 
більш жорсткі умови доступу до подібних засобів: 
на 0,5 п. до 68,8% збільшилася частка респондентів, 
які відзначають занадто високі відсоткові ставки по 
кредитах, які значно збільшилися протягом останніх 
п'яти років (рис. 1); значні коливання курсу гривні 
(39,3% відповідей, зростання на 4,5 п.) і наявність 
інших джерел фінансування (25,5% респондентів). 

 

 
 

Рис. 1. Зміна відсоткової ставки кредитування в Україні за 2012-2016 рр. 
 
За даними звіту, вже в I кварталі 2015 р зросла 

також частка респондентів, які планують отримати 
наступний кредит в гривні (до 88% порівняно з 
86,5% в попередньому кварталі). Відсутність проб-
лем з проведенням операцій з грошима, розміще-
ними на банківських рахунках, зазначив 81,1% рес-
пондентів [7]. 

Проаналізувавши ситуацію, що склалася, по- 
трібно сказати, що нашій країні необхідно ліквіду-
вати перепони на шляху до залучення позикового 
капіталу і забезпечити підприємствам оптимальні 
умови для вибору позикового капіталу як засобу фі-
нансування своєї діяльності. 

Також Україні слід набиратися досвіду у зару-
біжжя. Що стосується фінансування діяльності, осо-
бливо інноваційної, то уряди багатьох країн приді-
ляють цьому особливу увагу. Наприклад, в Швеції 
підприємствам надаються безвідсоткові позички, а в 
Австрії надається відстрочка сплати мит або звіль-
нення від них на створення інновацій в області  
енергетики. 

А найбільш популярним засобом фінансування 
в зарубіжних країнах є венчурний капітал – надання 
грошових ресурсів на безвідсотковій основі і з вели-
ким ризиком, без будь-яких гарантій. Такі країни, як 

США, Великобританія, Нідерланди, Японія, Німеч-
чина направляють венчурний капітал на інвесту-
вання нових, молодих підприємств, тим самим да-
ють їм всі можливості для власного розвитку і цін-
ного внеску в розвиток країни. Саме тому вони є сві-
товими лідерами в експорті високотехнологічної 
продукції, чого не скажеш про Україну [8, с. 90]. 

За даними міжнародних експертів, економіка 
України знаходиться в рейтингу п'яти найбільш «не-
щасних» економік світу. У зв'язку з цим спостеріга-
ємо кризовий стан у всіх галузях виробництва, у 
тому числі і промисловості. Як було вже раніше за-
значено, вітчизняні підприємства в основному вико-
ристовують власні кошти для фінансування своєї ді-
яльності, не беручи до уваги досвід більш розвине-
них країн і не даючи можливості розвитку сучасних 
фінансових джерел. 

Одним з таких джерел є лізинг. З його допомо-
гою фінансується третина приватних інвестицій  
розвинених країн і майже восьма частина в світі. У 
США, наприклад, в лізингу знаходиться 45% вироб-
ничого устаткування, а в Японії – 33%. 

Звичайно, зараз в Україні зареєстровано бли-
зько 250 господарських суб'єктів, що надають пос-
луги з фінансового лізингу, однак цей факт не дає 
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нам підстави говорити про успішний розвиток да-
ного фінансового інструменту. І справа тут полягає 
не тільки в бажанні підприємців вибирати вже звич-
ні джерела, а й в тому, яким ризикам піддаються 
промислові підприємства, вибираючи лізинг. Роз- 
глянемо деякі з цих ризиків: 

1) ризик лізингових компаній не знайти орен-
даря на наявне обладнання; 

2) на ринку можуть з'явитися вдосконалені ана-
логи об'єкта угоди, що стане причиною заміни заста-
рілого обладнання та укладення контракту за фор-
мою поновлюваного лізингу; 

3) може змінитися ціна лізингової угоди, що 
призведе до ризику потенціальної втрати прибутку; 

4) ризик фінансових втрат у разі, коли лізинго-
одержувач нездатний покрити свої зобов'язання; 

5) небезпека підвищення відсоткових ставок, за 
якими лізингова компанія виплачує банківський 
кредит; 

6) ризик можливих втрат в результаті зміни ва-
лютних курсів [9, с. 45]. 

Що стосується лізингоодержувачів, то вони та-
кож несуть ризики, серед яких: 

1) предмет лізингу може збільшити свою вар-
тість від 30 до 60%, якщо врахувати накладні ви-
трати, страховку тощо; 

2) через нечіткість правового регулювання ба-
гато підприємств не використовують даний джерело 
фінансування, хоча знають про його переваги.  

Перелічимо основні протиріччя в Законі «Про 
лізинг»: 

- в даному законі трактують лізинг як підприє-
мницьку діяльність, що призводить до протиріч в за-
конодавстві, що регулює різні аспекти підприємни-
цької діяльності та лізингу як її виду; 

- законодавче визначення обмежує коло учас-
ників лізингу, викресливши фізичні особи та неко-
мерційні організації; 

- з урахуванням неповної класифікації лізингу, 
по-різному трактуються права і обов'язки учасників 
операції; 

- нечітке регламентування договору. Напри-
клад, в одній статті терміни цього договору обумов-
люються сторонами, а в іншій статті це вже заборо-
нено; 

- у статті «Ризик випадкового знищення або ви-
падкового пошкодження об'єкта лізингу і його стра-
хування» не обумовлена відповідальність за псу-
вання об'єкта, питання ризиків і страхування; 

3) відсутність чіткого уявлення про економічну 
ефективність лізингу; 

4) ну і, звичайно ж, проблемою лізингоодержу-
вача завжди буде отримання можливості викорис-
тання необхідного для виробничої діяльності майна 
[10]. 

Але, незважаючи на всі ці ризики, лізинг – най-
більш ефективний і перспективний фінансовий ін- 

струмент, здатний розвинути в Україні інвестицій-
ний бізнес і підняти країну на новий економічний рі-
вень, і при виборі оптимального фінансування ді- 
яльності підприємствам України не варто відкидати 
даний інструмент. Але це, звичайно, все можливо 
тільки за умови ефективної зміни законодавства. 

На основі всіх вищерозглянутих методик і кри-
теріїв, можна скласти алгоритм вибору оптималь-
ного джерела фінансування. 

1. У першу чергу, керівництву підприємства не-
обхідно визначити потрібну кількість фінансових 
ресурсів, що забезпечить правильність подальших 
дій. 

2. Вибір джерела фінансування на основі ана-
лізу критерію його доступності та специфіки. Тобто 
підприємцю необхідно оцінити специфіку діяльно-
сті свого підприємства, оцінити поточну економічну 
ситуацію в країні і розглянути всі можливі варіанти 
фінансових інструментів. Якщо ж вибір зупиниться 
на кількох джерелах, то потрібно зіставити їх, про-
вести комплексний аналіз, враховуючи деякі фак-
тори, такі як ліміт доступних джерел, їх специфіка 
та ін. 

3. Вибір оптимальних фінансових інструментів 
на основі різних критеріїв, серед яких може бути фі-
нансова стійкість, ризик банкрутства, вартість капі-
талу та інші. Слід зазначити, що кожне підприєм- 
ство визначає свій критерій на основі суб'єктних пе-
реваг [11]. 

Таким чином, питання вибору відповідного 
джерела фінансування є досить проблемним, і до 
нього потрібен особливий підхід. Запорука успішної 
фінансової діяльності підприємства, його стабільно-
сті, успішності, високої конкурентоспроможності 
полягає в якісному використанні будь-якого фінан-
сового інструменту, який слід підбирати на підставі 
певних методик і критеріїв. 

Висновки. У роботі було розглянуто найпоши-
реніші теорії та методики обрання джерел фінансу-
вання інновацій промисловими підприємствами, ви-
ділено переваги та недоліки кожної з них. Описано 
критерії, які необхідно враховувати при обранні 
джерел фінансування, а саме: їх вартість, доступ-
ність, ризики, та оперативність. 

Розглянуто ситуацію, яка склалася в Україні з 
питання структури капіталу. Виявлено, що майже 
2/3 – це власний капітал, при тому що потреба в за-
позиченому капіталі в останні два роки значно зро-
сла. Але такі фактори як занадто висока відсоткова 
ставка та коливання курсу гривні відштовхують по-
тенційних позичальників.  

Розглянуто досвід зарубіжних країн у питанні 
обрання джерел запозиченого капіталу. Виявлено, 
що дуже популярним джерелом є венчурний капі-
тал – надання грошових ресурсів на безвідсотковій 
основі і з великим ризиком, без будь-яких гарантій. 
Що для України поки що невластиве. 



Л. В. Цуканова, С. М. Грибкова 

153 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

Лізинг є найбільш сучасним джерелом фінансо-
вих ресурсів, яке все ж має свої ризики для обох сто-
рін, як для лізингодавця, так і для лізингоодержу-
вача. І значною мірою це викликане недоліками за-
конодавства України в питанні регулювання лізи-
нгу. 

Запропоновано алгоритм вибору оптимального 
джерела фінансування з урахуванням всіх вищена-
ведених критеріїв та ризиків. 
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промисловості України 

В роботі розглянуто методики обрання джерел 
фінансування інновацій промисловими підприєм- 
 
 
 
 
 
 

ствами, їх переваги та недоліки. Описано критерії 
обрання джерел фінансування. Розглянуто струк-
туру капіталу в Україні. Виявлено, що лізинг є най-
більш сучасним джерелом фінансових ресурсів. Од-
нак мають місце значні недоліки законодавства Ук-
раїни в питанні регулювання лізингу. Запропоно-
вано алгоритм вибору оптимального джерела фінан-
сування з урахуванням всіх можливих критеріїв та 
ризиків. 
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В работе рассмотрены методики выбора источ-
ников финансирования инноваций промышлен-
ными предприятиями, их преимущества и недо-
статки. Описаны критерии выбора источников фи-
нансирования. Рассмотрена структура капитала в 
Украине. Выявлено, что лизинг является наиболее 
современным источником финансовых ресурсов. 
Однако имеют место значительные недостатки зако-
нодательства Украины в вопросе регулирования ли-
зинга. Предложен алгоритм выбора оптимального 
источника финансирования с учетом всех возмож-
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In the article are procedures for the selection of 
sources of financing innovation industrial enterprises, 
their advantages and disadvantages were discussed. The 
criteria for the selection of sources of financing were de-
scribed. The structure of the capital in Ukraine was con-
sidered. It was revealed that leasing is the most ad-
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 
Повышение эффективности производства на 

предприятиях – это одна из важнейших задач как 
государства (создание благоприятных условий для 
эффективной деятельности предприятий), так и эко-
номистов самих предприятий (анализ производ-
ственной деятельности, разработка и внедрение ме-
роприятий по повышению эффективности произ-
водства). 

Снижение издержек производства, рациональ-
ное использование материальных ресурсов, дости-
жение более высоких экономических показателей и, 
прежде всего повышение производительности труда 
и эффективности производства, и на этой базе сни-
жение себестоимости – наиболее важные и актуаль-
ные задачи работников управления производством. 
Для их решения большое значение имеет совершен-
ствование управления в целях повышения его эф-
фективности, овладение методами эффективного 
управления производством, а также расчеты и срав-
нение показателей эффективности производства 
предприятия. 

Основными тенденциями формирования укра-
инской модели управления качеством деятельности 
на машиностроительных предприятиях являются: 

следственное сохранение низкой результатив-
ности такой системы управления в целом при усло-
вии кризисного состояния большей части предпри- 
ятий; 

низкая адаптивность к диффузии эффективных 
управленческих технологий в сфере управления ка-
чеством (мирового опыта); 

реализация только в отдельных (ограниченных) 
случаях инновационно-инвестиционной модели 
развития предприятий; 

низкая эффективность управления предприя-
тием в целом и качеством в частности. 

При этом, менеджмент промышленных пред-
приятий пока дошел до восприятия идеи о перспек-
тивности роста качества как стратегия образующего 
фактора с реализацией соответствующего сценария 
развития [3]. 

Соответственно, сегодня для товаропроизводи-
телей актуальными по управлению качеством дея-
тельности становятся задачи: 

как правильно построить развитие системы 
управления качеством на стратегическом и опера-
тивном уровнях управления; 

как спрогнозировать результативность управ-
ления качеством деятельности; 

как управлять результативностью качества де- 
ятельности. 

Для решения поставленных задач управления 
качеством деятельности отечественных машино-
строительных предприятий с целью повышения их 
результативности необходимо сформировать сово-
купность принципов, содержательных и формализо-
ванных постановок задач принятия управленческих 
решений, систем классификации и экономико-мате-
матических моделей [3–5]. 

Цель статьи – оценка эффективности системы 
управления качеством организации производствен-
ного процесса. 

С целью учета специфики деятельности совре-
менного отечественного машиностроительного 
предприятия для создания или совершенствования 
уже имеющейся на предприятии системы управле-
ния качеством организации производственного про-
цесса целесообразным является применение много-
критериального анализа вариантов ее формирова-
ния. При этом должен обеспечиваться выбор 
наилучшего варианта системы с учетом условий 
определенности исходных данных. 

Процесс моделирования системы управления 
качеством организации производственного про-
цесса проводится по такой схеме: 

− определение критериев оценки производ-
ственных процессов (ПП); 

− сравнение ПП между собой по каждому кри-
терию, применяя оценочную шкалу Саати; 

− нахождение нечетких множеств критериев 
на множестве альтернатив ПП; 

− упорядочивание ПП согласно критериям, 
при условии их неравнозначности; 

− нахождение оптимального ПП с наиболь-
шей степенью принадлежности нечеткому множе-
ству критериев. 

− определение рангов критериев (при необхо-
димости); 

− формирование выводов и рекомендаций. 

Маркетинг 
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Этап 1: определение критериев. 
На основе проведенного детального анализа 

научных литературных источников и проведенного 
исследования статистической информации, для 
оценки эффективности системы управления каче-
ством организации производственного процесса 
сформировано такое множество оценочных крите-
риев: К = {К1, К2,..., Кn}: 

K1 –срок выполнения (выполнение в срок); 
K2 – процент брака; 
K3 – отсутствие сбоев в производственном про-

цессе; 
K4 – отсутствие несчастных случаев на произ-

водственном процессе; 
K5 – производительность; 
K6 – экономия энерго- или материальных ресур-

сов. 
Множество выбранных критериев и степень их 

детализации может дополняться в зависимости от 
требований и особенностей конкретной системы 
управления качеством производственного процесса. 

Множество вариантов формирования системы 
управления качеством организации производствен-
ного процесса определяется множеством: Х = {Х1, 
Х2, ..., Хk}. 

Задача нечеткого многокритериального ана-
лиза заключается в упорядочении элементов множе-
ства Х по критериям из множества K. 

Пусть нечеткая цель С описывается с помощью 
нечеткого множества заданного на множестве аль-
тернатив Х. Нечеткое ограничение представляется в 
виде нечеткого множества G на множестве альтер-
натив Х. То есть нечеткое решение представляется в 
виде D = C∩G. 

Так как цель и ограничения конфликтуют 
между собой, поэтому в нечетком множестве D не 
будет ни одного элемента со степенью принадлеж-
ности равной единице, т. е. не будет ни одной аль-
тернативы из множества Х абсолютно удовлетворя-
ющей нечеткой цели и нечеткого ограничения. В ка-
честве четкого решения выбирается та альтерна-
тива, у которой степень принадлежности нечеткому 
множеству решений будет максимальной [13]. 

Обозначим через –  ( )
ik jVμ  число из диапазона 

[0, 1], которое характеризует уровень системы 
управления качеством организации производствен-
ного процесса Vj∈V по критерию Ki∈K: чем больше 
число ( )

ik jVμ , тем лучше оценка варианта Vj по кри-

терию Ki, 1,  , 1,j k i n= = . Тогда критерий Ki можно 
представить как нечеткое множество на универсаль-
ном множестве систем управления качеством орга-
низации производственного процесса V: 

 1 21 2

1 2

ik kk k

i
k

μ (V )μ (V ) μ (V )
K = , ,..., .

V V V


 
 

  (1) 

Этап 2: сравнение ПП между собой по каждому 
критерию применяя оценочную шкалу Саати. 

Степени принадлежности нечеткого множества 
(1) определяются методом построения функций 
принадлежности на основе попарных сравнений, ко-
торые задаются матрицей [12–13]: 

,

a...aa

............

a...aa

a...aa
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где аlj – уровень преимущества варианта Vl над ва-

риантом ( , 1, )l j k=  определяемый по девятибалль-
ной шкале Саати [12; 13]:  

1 – если отсутствует преимущество Vl над Vj; 
3 – если преимущество Vl над Vj является сла-

бым;  
5 – если преимущество Vl над Vj является уме-

ренным;  
7 – если преимущество Vl над Vj является силь-

ным; 
9 – если преимущество Vl над Vj является абсо-

лютным, 2, 4, 6, 8 – промежуточные оценки: 2 – едва 
слабое преимущество ; 4 – более чем слабое преиму-
щество; 6 – почти сильное преимущество; 8 – почти 
абсолютное преимущество. 

Элементы матрицы попарных сравнений А свя-
заны математическим выражением: 

 1 1ij jla = a ,l, j = ,k.  (2) 

Этап 3: нахождение нечетких множеств крите-
риев. 

Степеням принадлежности нечеткого множе-
ства (1) соответствуют координаты собственного 

вектора 1 2 ТW = (w ,w , …, wk)  матрицы А: 

 .
ik j j(V  )=w ,j=1,kμ  (3) 

Собственный вектор определяется системой 
уравнений 

 
max

1 2

,
1k

A W W

w w w

⋅ = λ ⋅
 + + ⋅⋅ ⋅+ =

 (4) 

где   – наибольшее собственное значение мат-
рицы А. 

Этап 4: упорядочивание ПП согласно крите-
риям, при условии их неравнозначности. 

Согласно подходу Беллмана-Заде лучшим бу-
дет результат, который больше всего одновременно 
удовлетворяет всем критериям. При этом нечеткое 
решение находится как пересечение частных крите-
риев [9; 13]: 

 1 2 .nD = K K K∩ ∩⋅⋅⋅∩     (5) 
Степени принадлежности нечеткого решения 
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 1 2
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  (6) 

находим через 

 
iD 1 k j

i=1,n
 (V )=min( (V ),j=1,k.μ μ  (7) 

Этап 5: нахождение оптимального ПП. 
Наиболее адекватной будет система управле-

ния качеством Vi с максимальной степенью принад-
лежности: 

 1 2arg max .D  D D kD =  (μ (V ),μ  (V  ), ,μ  (V  ))⋅ ⋅ ⋅  (8) 

Этап 6: определение рангов критериев. 
При разной важности критериев формула (6) 

принимает вид[8; 9; 13]: 
1 2

1 2
nαα α

nD = K K K∩ ∩⋅⋅ ⋅ ∩ =     

( )( ) ( )( ) ( )( )1 21 1 1

1 2

min min mini i i

i i i

α α α
K K K ki ,n i ,n i ,n

k

μ V μ V μ V
= , , , ,

V V V
= = =

 
 ⋅ ⋅ ⋅ 
  

(9) 

где  – коэффициент относительной важности кри-
терия Ki, i =1, , а  + + ... + = 1.  

Степень  в формуле (9) концентрирует функ-

ции принадлежности нечеткого множества  со-
гласно важности критерия Ki в соответствии с под-
ходом. Коэффициенты относительной важности 
критериев определяются по методу попарных срав-
нений Саати [12; 13]. 

Таким образом, разработан подход для оценки 
эффективности управления качеством организации 
производственного процесса на машиностроитель-
ном предприятии. 

Для построения модели принятия решений по 
выбору наиболее адекватной рассматриваемому 
предприятию системы управления качеством орга-
низации производственного процесса используется 
метод нечеткого многокритериального анализа ва-
риантов. Он позволяет учесть указанные особенно-
сти оценки системы управления качеством деятель-
ности и не требует количественных оценок частных 
критериев. Для того чтобы воспользоваться этой 
схемой необходимо:  

− рассмотрение критериев как нечетких мно-
жеств, заданных на универсальном множестве вари-
антов с помощью функций принадлежности; 

− определение функций принадлежности не-
четких множеств на основе экспертных знаний о 
парных сравнениях вариантов; 

− формирование коэффициентов важности 
критериев через соответствующие функции принад-
лежности; 

− ранжирование вариантов через сечение не-
четких множеств-критериев согласно подхода Белл-
мана-Заде по теории принятия решений. 

Также преимуществом многокритериального 
анализа системы управления качеством деятельно-
сти согласно нечеткой теории принятия решений за- 

ключаются в возможности применения экспертного 
оценивания показателей проектов, учете парных 
сравнений вместо количественных оценок, учете 
критериев разной важности, которая оценивается 
экспертами, и тому подобное. Использование меха-
низма экспертных процедур позволяет учитывать 
фактор неопределенности (неоднозначности и субъ-
ективности) при выборе оптимального решения на 
основе количественного оценивания возможных 
альтернатив [13]. 

Выводы. Разработан подход для оценки эф-
фективности управления качеством организации 
производственного процесса на машиностроитель-
ном предприятии, который позволяет: определить 
оптимальный производственный процесс с учетом 
равнозначности и неравнозначности критериев 
оценки, влияющих на управление качеством органи-
зации производственного процесса; повысить эф-
фективность и результативность принятия решения 
относительно формирования эффективной модели 
организации производственного процесса; способ-
ствовать решению поставленных задач управления 
качеством организации производственного про-
цесса машиностроительных предприятий. 
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Ольховська О. Л., Заіка А. А. Оцінка сис-

теми управління якістю організації виробничого 
процесу 

Побудована система управління якістю органі-
зації виробничого процесу, яка дозволяє визначити 
найкращий виробничий процес із усіх розглянутих 
за певними критеріями з метою створення сприятли-
вих умов для ефективної діяльності підприємств і 
підвищення ефективності виробництва. 

Ключові слова: виробничий процес, управ-
ління, модель, моделювання, оцінка, многокритери-
альный аналіз, нечітка множина, критерій. 
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стемы управления качеством организации про-
изводственного процесса 

Построена система управления качеством орга-
низации производственного процесса, которая поз-
воляет определить наилучший производственный 
процесс из всех рассмотренных по определенным 
критериям с целью создания благоприятных усло-
вий для эффективной деятельности предприятий и 
повышения эффективности производства. 
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ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО  КОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 
Постановка проблеми. Системоутворюючою 

галуззю економіки, яка визначає рівень наукового, 
технологічного, виробничого і кадрового потенці- 
алів країни, обороноспроможності держави, сталого 
функціонування всіх галузей промисловості, є ма-
шинобудування. Машинобудування відіграє голов-
ну роль в  проектуванні і розробці макетів і моделей 
нових виробів, воно створює оснащення для проми-
слового освоєння цих виробів і забезпечує форму-
вання матеріально-речового каркаса всіх виробни-
чих підприємств, і становить фундамент розвитку 
національної економіки України та надання їй інно-
ваційного характеру. Вихід на внутрішній і міжна-
родний ринки з інноваційною продукцією завершує 
інвестиційний цикл, дозволяє відшкодувати витрати 
на створення і виробництво продукції і отримати 
прибуток для початку нового витку розвитку. 

Практичний результат функціонування вітчиз-
няних машинобудівних підприємств з позицій об-
сягу випущеної продукції сьогодні негативний.  
Більшість, підприємств галузі (верстатобудування, 
суднобудування, сільськогосподарське машинобу-
дування, радіоелектронна і авіаційна промисловість 
та ін.) свої виробничі потужності звели до мінімуму 
або зовсім зупинили роботу, відправивши унікальні 
верстати та обладнання на металобрухт.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні найактуальнішим питанням залишається 
пошук шляхів відновлення і подальшого розвитку 
національної економіки України. Провідні вчені-
економісти основну увагу зосереджують на вирі-
шенні проблем відновлення втраченого промисло-
вого потенціалу України та його активізації за раху-
нок розвитку машинобудівного комплексу. Оскі-
льки саме машинобудування відіграє ключову роль 
у створенні матеріально-технічної бази Україна і є 
фундаментом бюджетоутворюючих галузей еконо-
міки країни. Серед відомих вітчизняних дослідників 
даної проблематики: О.І. Амоша [1], В.М. Геєць [2], 
С.М. Ілляшенко [3], Ю.В. Макогон [1], Г.М. Скудар 
[4], В.П. Соловйов [5], А.С. Телетова [6], В.Г. Чир-
ков [7]. Більшість дослідників індустріальної проб-
лематики розглядають її окремі аспекти. 

Однак в сучасних умовах господарювання ви-
никає необхідність створення умов для викорис- 

тання продукції машинобудування вітчизняними 
підприємствами, тобто мова йде про формування ді-
євого механізму відновлення машинобудівного ком-
плексу України, який дозволить запустити процес 
нарощування виробничих потужностей, спрямо- 
ваний на розвиток коопераційних і інтеграційних 
зв'язків. 

Метою статті є аналіз стану вітчизняного ма-
шинобудування, визначення чинників, стримуючих 
розвиток машинобудівних підприємств та еконо-
міки України, та перспектив розвитку кооператив-
них відношень через формування внутрішньовироб-
ничої кооперації та сегментацію. 

Виклад основного матеріалу. Одною з голов-
них умов модернізації сучасної економіки, гарантом 
переходу до нової стадії соціального прогресу є 
інноваційна діяльність. Машинобудування є основ-
ним джерелом постійних інноваційних ініціатив ро-
звинутих країн світу. Тому в США щорічно на нау-
кові дослідження в машинобудуванні витрачається 
2-2,5% ВВП, в країнах Євросоюзу – близько 3% 
ВВП, в Японії – 3,2% ВВП. У РФ бюджет наукових 
досліджень в галузі машинобудування не переви-
щує 0,5% ВВП. Машинобудування – найважливіша 
комплексна галузь обробної промисловості. У його 
складі – понад 70 галузей і 300 різних виробництв. 
Світове машинобудування випускає понад 3 млн ви-
дів виробів. Продукція галузі різна за масовістю ви-
пуску. Наприклад, літаків в світі випускається бли-
зько 1 тис. на рік, металорізальних верстатів –  
1,2 млн, тракторів – 1,3 млн, автомобілів – 40- 
50 млн, електронної техніки – 150 млн і т. д. 

Машинобудування займає 1 місце в світі серед 
інших галузей за кількістю зайнятих (близько  
80 млн чол.) і за вартістю продукції, що випуска-
ється (близько 38% вартості світової промислової 
продукції). Галузь найбільшою мірою сприяє по- 
глибленню спеціалізації, концентрації та кооперації 
в світовому господарстві. Обсяги виробництва в ма-
шинобудуванні залежать від попиту на продукцію 
кінцевих споживачів. Це призводить до чергування 
економічних підйомів і криз у світовому машинобу-
дуванні [8]. 

Машинобудівний комплекс України об'єднує 
понад 30 галузей і 50 підгалузей національної еко- 
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номіки і представлений металургійним, гірничо- 
шахтним, підйомно-транспортним, енергетичним, 
судно-, авіа-, автомобілебудівництвом, виробни- 
цтвом машин і механізмів для хімічної і нафтохі- 
мічної, легкої та харчової промисловості, сільсько-
господарським, будівельно-дорожнім машинобуду-
ванням, виробництвом верстатів, інструментів, ма-
шин і обладнання для збройних сил країни. Випус-
каючи засоби виробництва для різних галузей еко-
номіки України, машинобудування забезпечує ком-
плексну механізацію та автоматизацію виробни- 
цтва, тим самим бере участь у прискоренні впрова-
дження науково-технічних досягнень. Крім того, від 
частки машинобудівної продукції в експорті зале-
жить і статус країни, її місце в міжнародних інтегра-
ційних процесах. На початку 90-х років ХХ століття 
машинобудування в Україні виробляло близько 1/3 
загального обсягу промислової продукції. Галузева 
структура машинобудування охоплювала безліч на-
прямків – від сільськогосподарського машинобуду-
вання до верстатобудування, авіаційної, суднобуді-
вної та ракетно-космічної промисловості. За підсум-
ками 2014 р. обсяг виробництва машинобудівної 
продукції в Україні склав 8% загального промисло-
вого випуску і 6,6% – ВВП України [9]. 

Одним із найважливіших чинників, стримую-
чих розвиток машинобудівних підприємств та в ці-
лому економіки України на більш віддалену перспе-
ктиву, лишатиметься військово-політичний конф-
лікт на Донбасі. Внаслідок бойових дій на території 
Луганської і Донецької областей, руйнувань транс-
портної та енергетичної інфраструктури багато під-
приємств змушені були призупинити або припинити 
виробничі процеси. Озброєне протистояння на тери-
торії Донбасу негативним чином вплинуло на під- 
приємства машинобудування. З початку конфлікту 
падіння виробництва відбулося у всіх основних га-
лузях промисловості Донецької і Луганської облас-
тей, що спричинило зменшення експорту приблизно 
удвічі. Тільки у 2014 р. обсяги промислової продук-
ції зменшились у Донецькій області – на 31,5%, у 
Луганській – на 42%. Зокрема, у Донецькій області 
скорочення обсягів промислового виробництва 
склало у машинобудуванні – 41,1%. 

Частка Донецької та Луганської областей у за-
гальному обсязі реалізації машинобудівної продук-
ції в Україні у 2013 р. становила відповідно 15,8% і 
6,9%, в 2014 р. – 18,7% та 9,8%, у І кварталі 2015 р. – 
6,7% та 1,5%. Значне падіння частки машинобуду-
вання Донбасу в 2015 р. обумовлено зупинкою під-
приємств та їх виведенням або перереєстрацією в ін-
ших областях. 

Наразі практично не працюють ПАТ «До-
нецькгірмаш», ПАТ «Донецький енергозавод», ДП 
«НДІ комплексної автоматизації». Призупинено ви-
робничу діяльність  ПрАТ «Горлівський машинобу-
дівник», ПАТ «Новогорлівський машзавод», ТОВ 

«Ясинуватський машзавод». Майже не працює ПАТ 
«Азовмаш», виробничі потужності якого заванта-
жені лише на 10%. З початку року чисельність пра-
цюючих зменшилась на понад 30% (4,4 тис. осіб). 
Через пошкодження інфраструктури та евакуацію 
людей не працює ПАТ «Стаханівський вагонобудів-
ний завод». Збитки від простою підприємства щомі-
сячно складають близько 1,2 млн дол. США. На 
51,2% зменшено обсяги виробництва ПАТ «Кіров-
ський ковальський завод «Центрокуз». Щомісячні 
збитки від недопоставки продукції на експорт –  
1-1,5 млн грн [10]. 

За попередніми розрахунками, втрати вітчизня-
них машинобудівних підприємств у 2014 р. оціню-
ються на рівні близько 10 млрд грн. Падіння вироб-
ництва машинобудівної промисловості зумовлено 
такими чинниками, як заборона українським під- 
приємствам здійснювати поставки до Росії продук-
ції воєнного та подвійного призначення, відмова від 
співпраці замовників з Росією, зупинка внаслідок 
руйнування або знаходження на окупованій терито-
рії багатьох підприємств, що були замовниками ма-
шинобудівної продукції, передусім вугледобувних 
підприємств [11, с. 12]. 

Хоча більшості підприємств вдалося уникнути 
непоправних руйнувань, проте суттєві негативні на-
слідки має пошкодження інфраструктури (зокрема 
логістичної),  що  призводить  до  порушення коопе-
раційних зв'язків між підприємствами. Крім того, 
спостерігається падіння попиту з боку основних 
споживачів – гірничих підприємств, як через руйну-
вання шахт, так і через загальне зменшення інвести-
ційного попиту. 

Після підписання угоди про асоціацію з ЄС Ук-
раїна отримала можливості для виходу на європей-
ські ринки. Однак продукція українського машино-
будування на Донбасі, основою часткою якої є вуг-
левидобувна техніка та електроустаткування, мало 
представлена на цих ринках. Причиною є як відсут-
ність попиту на дані види товарів (передусім, вугле-
видобувного устаткування), так і технічна невідпо-
відність продукції, що виробляється. Значна частина 
традиційних споживачів продукції машинобудівних 
підприємств Донбасу на даний момент втрачена. 
Українські споживачі, серед яких багато шахт, є не-
платоспроможними, або не планують відновлення 
функціонування через руйнування внаслідок бойо-
вих дій. 

Сьогодні для машинобудівного комплексу Ук-
раїни характерно: деформація його структури, роз-
виток низько технологічного виробництва з викори-
станням застарілих технологій, домінування пере- 
робної промисловості. 

Це обумовлює скорочення обсягів виробництва 
(на 20,8% за 9 місяців 2014 г.) практично по всіх по-
зиціях продукції машинобудування. Кількість збит-
кових підприємств досягає 43% [12]. Причинами 
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цього є: по-перше, зниження попиту через неплато-
спроможність національних замовників, в той час як 
національне машинобудування забезпечує близько 
65% ємності внутрішнього ринку; по-друге, біль-
шість машинобудівних підприємств України вироб-
ляють продукцію на основі імпортних комплекту- 
ючих, які купуються за валюту, а негативні тенден-
ції на валютному ринку зумовлюють підвищення со-
бівартості виробництва. Слід також зазначити, що 
якщо в 1991 р. частка машинобудування в структурі 
промислового комплексу становила понад 30%, у 
2008 р. – 13,3, то в 2013 р. вона склала всього 8,7%. 
І це в той час як в економічно розвинених країнах 
питома вага машинобудування в продукції промис-
ловості знаходиться в межах від 30 до 60%. У Ні- 
меччині цей показник становить 53,6%, в Японії – 
51,5, Англії – 39,6, Китаї – 35,4%. Тільки такий рі-
вень розвитку машинобудування дозволяє забезпе-
чити технічне переоснащення всієї промисловості 
кожні 7-10 років [9]. Для України цей показник 
більш ніж в 3 рази нижче, що є однією з причин  
технологічного відставання національної промисло-
вості. 

Усунення диспропорцій у розвитку структури 
машинобудівного комплексу, раціоналізації вико-
ристання ресурсного потенціалу машинобудівних 
підприємств, підвищення конкурентних переваг на-
ціональних виробників, розвиток внутрішнього  
ринку збуту, нарощування темпів розвитку підгалу-
зей машинобудування можливо досягти за рахунок 
возз'єднання таких відокремлених ланок науково-
дослідного і виробничо-комерційного циклів, як до-
слідження і розробка, виробництво, маркетинг і 
збут.  

Основними джерелами підвищення економіч-
ної ефективності інноваційних процесів є ефективне 
використання ресурсів і отримання вигод від нових 
форм внутрішньогалузевої спеціалізації, що дозво-
ляють перетворити конкуренцію в кооперацію, тим 
самим знизити транспортні, інформаційні та транз- 
акційні витрати в рамках регіональних та виробни-
чих інтеграційних угод.  

В якості нових регіональних інтегрованих  
структур машинобудування пропонується форму-
вання виробничих кластерів як неформальної форми 
побудови територіально-виробничого комплексу, 
що у свою чергу, буде сприяти впровадженню конс-
трукторсько-технологічних ідей в промислове ви- 
робництво, обумовлюючи підвищення інноваційної 
активності вітчизняних машинобудівних підпри-
ємств та розвиток високотехнологічного виробни- 
цтва в Україні. 

Основний механізм розвитку будь-якого клас-
тера – поєднання конкуренції і кооперації, взаємо-
дію всіх основних учасників – малих і великих під-
приємств, органів влади, ВНЗ та інших, спрямоване 

на оптимізацію умов спільного розвитку, що приво-
дить до синергетичного ефекту.  

Теоретичні аспекти кластерного підходу до-
сить докладно розроблені М. Портером і його послі-
довниками. Відповідно до теорії М. Портера, клас-
тер – це група географічно сусідніх взаємопов'яза-
них компаній (постачальники, виробники тощо) і 
пов'язаних з ними організацій (освітні заклади, ор-
гани державного управління, інфраструктурні ком-
панії), що діють в певній сфері і взаємодоповню- 
ють один одного [13]. 

М. Портер перший виявив, що конкурентоспро-
можність країни слід розглядати через призму між-
народної конкурентоспроможності не окремих її 
фірм, а кластерів – об'єднань фірм різних галузей, 
причому, принципове значення має здатність цих 
кластерів ефективно використовувати внутрішні ре-
сурси. Ним же розроблена система детермінант кон-
курентної переваги країн, що отримала назву «кон-
курентний ромб» (або «алмаз») по числу основних 
груп таких переваг. До них відносяться: 

факторні умови: людські і природні ресурси, 
науково-інформаційний потенціал, капітал, інфра-
структура, в тому числі фактори якості життя; 

умови внутрішнього попиту: якість попиту,  
відповідність тенденціям розвитку попиту на світо-
вому ринку, розвиток обсягу попиту; 

суміжні та обслуговуючі галузі ( кластери галу-
зей): сфери надходження сировини і напівфабрика-
тів, сфери надходження обладнання, сфери викори-
стання сировини, обладнання, технологій; 

стратегія і структура фірм, внутрішньогалузева 
конкуренція: цілі, стратегії, способи організації, ме-
неджмент фірм, внутрішньогалузева конкуренція. 

Теорія кластерів отримала своє продовження в 
роботах іншого американського вченого М. Енрай-
та, який створив теорію «регіонального кластера».  
М. Енрайт вважає, що регіональний кластер – це 
промисловий кластер, в якому фірми-члени клас-
тера знаходяться в географічній близькості один до 
одного. Регіональний кластер – це економічна агло-
мерація фірм, що працюють в одній або кількох спо-
ріднених галузях господарства [14]. Слідуючи теорії 
М. Енрайта, конкурентні переваги створюються не 
на національному рівні, а на регіональному, де го- 
ловну роль відіграють історичні передумови роз- 
витку регіонів, різноманітність культур ведення біз-
несу, організації виробництва і здобуття освіти. 
Саме регіональні кластери потребують цілеспрямо-
ваної підтримки державних структур та дослідни- 
цьких організацій. 

Аналіз основних підходів до визначення клас-
терів показав, що автори фіксують у цьому понятті 
три моменти: територіальну концентрацію підпри-
ємств, володіння ними конкурентними перевагами і 
ведуть спільну діяльність. Так, під кластером розу-
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міється група взаємопов'язаних конкуруючих орга-
нізацій (підприємств), локалізованих на компактної 
території. 

На відміну від звичайних форм коопераційно-
господарських взаємодій малого, середнього та ве-
ликого бізнесу, кластерні системи характеризу-
ються такими особливостями: 

наявністю великого підприємства – лідера, що 
визначає довготривалу господарську, інноваційну й 
іншу стратегію всієї системи; 

територіальною локалізацією основної маси  
господарюючих суб'єктів – учасників кластерної  
системи; 

стійкістю господарських зв'язків господарю- 
ючих суб'єктів – учасників кластерної системи, до-
мінуючим значенням цих зв'язків для більшості її 
учасників; 

довготривалою координацією взаємодії учас-
ників системи в рамках її виробничих, програм, 
інноваційних процесів; основних систем управ-
ління, контролю якості та ін. 

Так, відновлення машинобудування повинно 
супроводжуватися возз'єднанням таких відокремле-
них ланок науково-дослідного і виробничо-комер-
ційного циклів, як дослідження і розробка, виробни-
цтво, маркетинг і збут, тобто територіально-проми-
словий комплекс має ґрунтуватися на логістичних 
принципах, які спрямовані на оптимізацію руху ма-
теріальних, інформаційних, фінансових потоків 
шляхом забезпечення ефективного управління роз-
витком машинобудівних підприємств, транспортно-
розподільчих комплексів, промислово-логістичних 
центрів. 

Оскільки машинобудування грає ключову роль 
у створенні матеріально-технічної бази для всіх під-
приємств країни, важливе місце в розвитку еконо-
міки України займає розвиток логістичних зв'язків. 
Такі зв'язки дозволять сформувати систему збуту 
продукції машинобудування на внутрішньому рин-
ку, з одного боку, і відкрити доступ до нової іннова-
ційної продукції машинобудування для вітчизняних 
підприємств з точки зору їх технічного поновлення, 
підвищення їх технічного укладу, з  іншого боку 
[15]. 

Висновки. Машинобудівний комплекс Укра-
їни є найбільш постраждалим внаслідок світової фі-
нансово-економічної кризи. Але країна має достат-
ній природний та інтелектуальний потенціал країни, 
що дає змогу за умов певної реорганізації машино-
будування вийти на високий рівень у світовому гос-
подарстві. Формування виробничих кластерів спри-
ятиме підвищенню інноваційної активності вітчиз-
няних машинобудівних підприємств та розвитку ви-
сокотехнологічного виробництва в Україні. Однак, 
щоб кластери стали дієвим механізмом росту конку-
рентоспроможної  регіональної економіки, необ- 
хідно активізувати роботу в цьому напрямку як з 

боку урядових та підприємницьких структур, так й 
організацій, що забезпечують інформаційне та мето-
дичне обслуговування. 
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Вецепура Н. В., Прокоф’єва С. В. Питання 

відновлення машинобудівного комплексу 
України в умовах розвитку коопераційних зв'яз-
ків 

У статті досліджено стан та виявлено найваж-
ливіші чинники, що стримують розвиток машинобу-
дівних підприємств та економіки України. Запропо-
новано створення нових регіональних інтегрованих 
структур машинобудування – формування виробни-
чих кластерів як неформальної форми побудови те-
риторіально-виробничого комплексу, що буде спри-
яти впровадженню конструкторсько-технологічних 
ідей в стратегічні галузі промислового виробництва. 
Така структура дозволить сформувати високопро- 
дуктивні технології виробництва і переробки сиро-
вини, поглибити спеціалізацію підприємств, підви-
щити техніко-технологічний рівень національних 
промислових підприємств, тим самим запустити ме-
ханізм відновлення промислового потенціалу кра-
їни. 

Ключові слова: машинобудування, обсяг ви- 
робництва, кластер, інтегрована структура, локалі-
зація. 

 
Вецепура Н. В. Прокофьева С. В. Вопросы 

восстановления машиностроительного комп- 
лекса Украины в условиях развития коопераци-
онных связей 

В статье исследовано состояние и выявлены 
важнейшие факторы, сдерживающие развитие ма-
шиностроительных предприятий и экономики Укра- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ины. Предложено создание новых региональных ин-
тегрированных структур машиностроения – форми-
рование производственных кластеров, как нефор-
мальной формы построения территориально- произ-
водственного комплекса, что будет способствовать 
внедрению конструкторско-технологических идей в 
стратегические отрасли промышленного производ-
ства. Такая структура позволит сформировать высо-
копроизводственные технологии производства и пе-
реработки сырья, углубить специализацию предпри-
ятий, повысить технико-технологический уровень 
национальных промышленных предприятий, тем са-
мым запустить механизм восстановления промыш-
ленного потенциала страны. 

Ключевые слова: машиностроение, объем про-
изводства, кластер, интегрированная структура, ло-
кализация. 

 
Vetsepura N., Prokofievа S. The issues of ma-

chine-building complex recovery of Ukraine under 
development of cooperative ties 

The state of the machine-building enterprises and 
the economy of Ukraine were researched and the major 
factors constraining their development were identified 
in the article. The forming of new regional integrated 
structures of machine-building was  proposed. They are 
industrial clusters as a form of informal construction of 
a territorial industrial complex, which will favour the 
implementation of technological ideas in the strategic 
sectors of industrial production. This structure will form 
high-production technologies  of raw material and pro-
duction process; that will intensify the specialization of 
enterprises, improve the technical and technological 
level of the national industry, thereby start the of recov-
ery mechanism of the industrial potential of the country. 

Keywords: machine-building, production volume, 
cluster, integrated structure, localization. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МОНІТОРИНГУ «РАННІХ СИГНАЛІВ» КРИЗИ  

НА ОСНОВІ ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ 
 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвит-

ку вітчизняної економіки супроводжується достат-
ньо глибокими кризовими явищами як зовнішнього 
так і внутрішнього походження. Вони негативно 
впливають на всі сфери народного господарства – 
значно знижується ефективність виробничих, еко-
номічних, фінансових, соціальних процесів, що ви-
кликає проблеми в управлінні суб’єктами господа-
рювання та їх адаптації до нових умов. Тому всі  
розробки  науковців що до оперативного реагування 
та прийняття рішень по виходу підприємств із кри-
зового становища є актуальними і важливими.  

Важливість проблеми уникнення кризових 
явищ, мінімізація їх наслідків на підприємствах та 
активізація всіх можливих механізмів організа-
ційно-виробничого менеджменту в рамках антикри-
зового управління зумовлюється низкою таких нега-
тивних чинників як поглиблення тенденцій до збіль-
шення частки збиткових підприємств. Водночас, 
слід зазначити, що вітчизняні підприємства мають 
значні резерви підвищення внутрішнього потенці-
алу, який не використовується у повному обсязі. Як 
і будь-яке управління, антикризове управління по-
винно мати надійне інформаційне забезпечення. Ос-
новою такого забезпечення є моніторинг механізму 
організаційно-виробничого менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема зна-
чення, ролі та міста моніторингу в діяльності під- 
приємства розглядалась у роботах багатьох вітчиз-
няних науковців Н.М. Соколової [1], О.В. Дейнека 
[2], В.П. Герасенко [4], Г.О. Доленко [5], А.Т. Зуб 
[6], М.Ю. Іванової [8] та ін. Але всі дослідження об-
межувались моніторингом фінансової сфери, що 
значно звужує його можливості, так як зміни у фі-
нансових показниках часто наступають уже як на-
слідок розвитку негативних тенденцій в організа-
ційно-виробничій сфері. 

Метою статті є розкриття сутності моніто- 
рингу «ранніх сигналів» кризи та застосування в 
якості інструментарію методології порівняння дина-
міки показників або  «динамічного нормативу». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як і будь-яке управління, антикризове управління 
повинно мати надійне інформаційне забезпечення. 
Основою такого забезпечення є моніторинг меха- 
нізму організаційно-виробничого менеджменту. У 
літературі, присвяченій антикризовому управлінню, 
досить часто моніторинг визначають як оперативне 
спостереження за процесами, що відбуваються у фі- 

нансовому стані функціонування, яке включає: оці-
нювання фінансового благополуччя й результатів 
діяльності підприємства; узагальнення результатів і 
розроблення рекомендацій для ухвалення управлін-
ських рішень, спрямованих на покращення благо-
получчя підприємства [1]. Обмеження моніторингу 
фінансовою сферою значно звужує його можливо-
сті, оскільки зміни у фінансових показниках часто 
наступають уже як наслідок розвитку негативних 
тенденцій у механізмі організаційно-виробничого 
менеджменту. 

Тому під моніторингом будемо розуміти дис-
кретно-неперервне спостереження за процесами в 
механізмі організаційно-виробничого менеджменту 
підприємства та аналіз тенденцій розвитку цих про-
цесів. Моніторинг є невід’ємною частиною анти- 
кризового управління підприємством. У його рам-
ках здійснюється збирання й обробка поточної ін- 
формації, діяльності, що дозволяє оцінити основні 
параметри, а також виявити критичні тенденції в ме-
ханізмі організаційно-виробничого менеджменту 
підприємства, подальший розвиток яких може при-
звести до виникнення кризових явищ. 

У якості інструментарію для обробки інформа-
ції моніторинг «ранніх сигналів» кризи пропону-
ється будувати на методології порівняння динаміки 
показників або  «динамічного нормативу» [2; 3]. По-
рівняння динаміки показників  найбільш адекватно,  
відображає стан функціонування і розвитку меха- 
нізму організаційно-виробничого менеджменту 
суб’єктів господарювання в контексті виявлення 
ранніх проявів кризових явищ. Суть цього методо-
логічного підходу полягає в тому, що замість коефі-
цієнтів, рівнів і темпів зростання показників при та-
кому підході оперують порядком темпів зростання, 
який виражений їх рангами [3]. Оскільки головною 
метою системи моніторингу механізму організа-
ційно-виробничого менеджменту підприємства є не 
фіксація певного рівня показників, а виявлення не-
гативних тенденцій на якомога ранніх етапах їх роз-
витку, то методологія динамічного нормативу, яка 
оперує саме тенденціями, є найбільш адекватною 
для цієї цілі. 

Побудуємо динамічний норматив для моніто-
рингу механізму організаційно-виробничого мене-
джменту підприємства з метою виявлення «ранніх 
сигналів» кризи на підприємстві.  

Для оцінювання тенденцій у кожному сегменті 
механізму організаційно-виробничого менедж- 
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менту виділимо тенденції, які будуть позитивними, 
а які – негативними. 

Сегмент 1. Виробнича система 
Блок матеріальне забезпечення. Моніторинг у 

цьому сегменті механізму організаційно-виробни-
чого менеджменту підприємства має бути спрямова-
ний на раннє виявлення негативних тенденцій у за-
безпеченості виробничого процесу основними фон-
дами та запасами. Для оцінювання тенденцій у 
цьому блоці використаємо такі показники.  Серед-

ньорічна вартість основних фондів 1PM . Середньо-

річна вартість устаткування, не задіяного у виробни-

чому процесі 2PM . Середньорічна вартість нового, 

введеного в експлуатацію в поточному році 3PM . 

Середньорічна вартість запасів 4PM . Обсяг випу-

щеної продукції 5PM . 

Блок трудового забезпечення. Моніторинг у 
цьому сегменті механізму організаційно-виробни-
чого менеджменту підприємства повинен бути спря-
мований на раннє виявлення негативних тенденцій 

у погіршенні якості трудових ресурсів підприєм- 

ства. Середньооблікова кількість працівників 1PT . 

Кількість трудових конфліктів 2PT . Кількість пра-

цівників, які звільнилися за власним бажанням 3PT . 

Кількість керівників та технічних спеціалістів, які 

звільнилися за власним бажанням 4PT . Середньо- 
облікова кількість керівників та інженерно-техніч-

них працівників 5PT . Кількість прийнятих на ро-

боту протягом року випускників вузів 6PT . 

Блок організації виробництва. 

Кількість відпрацьованого часу 1PO . Кількість 

цілоденних простоїв 2PO . Кількість прострочень із 

виконання замовлень 3PO . 

Дамо економічну інтерпретацію показникам та 
виконаємо еталонне упорядкування пар показників 
за темпами їх зростання. Таке впорядкування по- 
трібне для побудови матриці: 

 
1, якщо Т(Рi)˃Т(Рj) є позитивною тенденцією; 

=ije -1, якщо Т(Рi)˂Т(Рj) є негативною тенденцією; (1) 

0, якщо співвідношення не виявлено. 
 

Позитивною тенденцією є зростання основних 
фондів відносно до вартості устаткування, не заді- 
яного у виробничому процесі. Обернена тенденція є 

негативною. Тобто 12 1e = , за умови  

2( )T PM> , відповідно, 21 1e = − . Позитивною є та-
кож тенденція перевищення темпів приросту нового 
устаткування в порівнянні з темпом зростання ос- 

новних фондів 1 3( ) ( )T PM T PM< , оскільки це 

вказує на оновлення устаткування. Обернена тен- 
денція вказує на те, що збільшується частка застарі-

лого устаткування. Отже, 13 1e = −  ( )31 1e = . Негати-

вною є тенденція перевищення темпів приросту  
вартості основних фондів у порівнянні з темпами 

приросту продукції. Відповідно, при  

5( )T PM> 15 1e = −  ( )51 1e = . Якщо між темпами 

приросту показників явний зв’язок відсутній, вважа-
тимемо відповідні значення елементів матриці ди-
намічного нормативу рівними нулю. Тобто в цьому 

разі 14 0e = , 41 0e = . Якщо темпи приросту основ-

них фондів перевищують темпи приросту персоналу – 
це позитивна тенденція, оскільки збільшується фон-

доозброєність. Отже, при 1 5( ) ( )T PM T PM>

16 1e = , ( )61 1e = . Між темпами приросту основних 

фондів 1( )T PM  та показниками 2( )T PT , 3( )T PT , 

4( )T PT  явний зв’язок відсутній, тому 17 0e =  

( )71 0e = , 18 0e =  ( )81 0e = , 19 0e =  ( )91 0e = . Те-

нденція до перевищення темпів приросту основних 
фондів у порівнянні з кількістю інженерно-техніч-
них кадрів є позитивною, оскільки вказує на більш 
інтенсивне використання останніх, тому при 

1 5( ) ( )T PM T PT>  1,10 0e =  ( )10,1 0e = . Між тем-

пами приросту 1( )T PM  та показниками 6( )T PT  

явний зв’язок відсутній, тому 1,11 0e =  ( )11,1 0e = . 

Тенденція до перевищення темпів приросту основ-
них фондів у порівнянні з темпами приросту відпра-
цьованого часу є негативною, оскільки вказує на 
зниження інтенсивності використання основних  

фондів. Отже, при 1 1( ) ( )T PM T PO> 1,12 1e = −  

( )12,1 1e = . Тенденція до перевищення темпів при- 

росту ОФ у порівнянні з темпами приросту цілоден-
них простоїв є позитивною тенденцією, оскільки 
вказує на збільшення інтенсивності використання 

ОФ. Тому при 1 2( ) ( )T PM T PO> 1,13 1e =  

( )13,1 1e = − . Якщо темпи приросту ОФ перевищу-

ють темпи приросту кількості прострочень вико-
нання замовлень, це слід вважати негативною тен-

1( )T PM >

1( )T PM >
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денцією, оскільки введені основні фонди використо-
вуються нераціонально (або були введені не такі 
ОФ, яких потребує виробничий процес), раз збіль-
шується кількість невиконаних у строк замовлень. 

Тому при 1 3( ) ( )T PM T PO> 1,13 1e = −  ( )13,1 1e = .  

Виконаємо тепер аналогічну процедуру з пока-

зником 2( )T PM . Негативними тенденціями слід 

вважати перевищення темпів приросту устаткування, 
яке не задіяне у виробничому процесі в порівнянні з 
середньорічною вартістю нового, введеного в екс-
плуатацію в поточному році обладнання (оскільки 
підприємство вводить нові ОФ, не здійснюючи 
спроб використати ті, які простоюють, або реалізу-
вати їх, отримавши певну фінансову вигоду) при 

2 3( ) ( )T PM T PM>  23 1e = −  ( )3,2 1e = , у по- 

рівнянні з обсягом випущеної продукції (оскільки 
все менша частка ОФ задіяна у випуску продукції), 

отже при 2 5( ) ( )T PM T PM>  25 1e = −  

( )5,2 1e = , у порівнянні з середньообліковою кількі-

стю працівників, отже при 2 1( ) ( )T PM T PT> 

26 1e = −  ( )6,2 1e = , у порівнянні з темпами при- 

росту інженерно-технічних працівників (отже,  
інженерно-технічні та керівні кадри не в змозі  
задіяти обладнання, яке простоює), тому при 

2 5( ) ( )T PM T PT>  2,10 1e = −  ( )10,2 1e =  нега-

тивними тенденціями слід вважати і перевищення 
темпів приросту вартості обладнання, яке простоює 
в порівнянні з темпами приросту робочого часу 
(оскільки підприємство не використовує резерв за-
діяння потужностей, які простоюють), та кількості 
невиконаних вчасно замовлень (виходячи з тих же 
міркувань, що і в попередньому випадку). Тому при 

2 1( ) ( )T PM T PO>  2,12 1e = −  ( )1 2 , 2 1e =  і при 

2 3( ) ( )T PM T PO>  2,14 1e = −  ( )14,2 1e = . Решта 

елементів матриці динамічного нормативу, які утво-

рюються за участю показника 2( )T PM , дорівнює 

нулю. Це елементи 2,4e ; 4,2e ; 2,7e ; 7,2e ; 2,8e ; 8,2e ; 

2,9e ; 9,2e ; 2,11e ; 11,2e ; 2,13e ; 13,2e . 

Виділимо позитивні тенденції для показника 

3PM  (вартість введеного нового обладнання). Це 

тенденції: 3 5 35( ) ( ) 1T PM T PM e<  = −  – темпи 

зростання випуску продукції перевищують темпи 
зростання введеного нового обладнання, що вказує 
на те, що введення нового обладнання зумовило ви-
щий приріст продукції, ніж на старому обладнанні; 

3 1 36( ) ( ) 1T PM T PT e>  =  – підвищується фон- 

доозброєність працівників новим обладнанням; 

3 5 3,10( ) ( ) 1T PM T PT e>  = , – підвищується  

фондоозброєність новим обладнанням інженерно-

технічних кадрів;  

3 3,12 3,13 3,14( ) , , 1T PO e e e = . Нейтральні тенденції 

відповідають 34 37 38 39 3,11, , , , 0e e e e e = . 

Для показника 4PM  (середньорічна вартість 

запасів) негативною є тенденція  

6 46( ) 1T PM e<  = − . Решта тенденцій у даному 

рядку матриці динамічного нормативу дорівнює 

нулю ( 47 48 49 4,10 4,11, , , , 0e e e e e = ). 

Для показника 5PM  позитивними є тенденції 

5 1 56( ) ( ) 1T PM T PT e>  =  (означає зростання 

продуктивності персоналу);  

6 5,10 5,11( ) , 1T PT e e = . Для показника 

5 1 5,12( ) ( ) 1T PM T PO e>  =  (зростання продук-

тивності праці), для 5 3 5,14( ) ( ) 1T PM T PO e>  =  

(менша питома вага невиконаних замовлень при  
збільшенні обсягів виробництва). Показник 

5,13 0e = . 

Для показника 1 2 67( ) ( ) 1T PT T PT e>  =  

(зменшення відносної частки конфліктів), 

1 3 68( ) ( ) 1T PT T PT e>  =  (зменшення вибуття 

персоналу), 6,9e  = 0, 1 4 6,10( ) ( ) 1T PT T PT e>  =  

(зменшення питомої ваги управлінського та обслу-

говуючого персоналу), 

6,11 1e = −  (на підприємстві обмежується прип-

лив нового знання за рахунок випускників ВНЗ), 

1 1 6,12( ) ( ) 1T PT T PO e>  = −  (зменшується кіль-

кість відпрацьованого часу на 1 працівника), 

1 2 6,13( ) ( ) 1T PT T PO e>  = −  (збільшення кіль-

кості персоналу є неефективним за рахунок стриму-
вання на інших ділянках операційно-виробничої си-

стеми), 1 3 6,14( ) ( ) 1T PT T PO e>  = −  (динаміка 

персоналу не сприяє поліпшенню ситуації з вико-
нанням замовлень). 

Для показника 2PT  

7,8 1e = − , 2 4 7,9( ) ( ) 1T PT T PT e>  = −  (це 

означає, що звільняються не ініціатори конфліктів). 

Для решти показників  

7,13 7,14, 0e e = . Для показника 3PT  вводиться лише 

одна позитивна тенденція, яка не розглядалася 

вище, 3 4 8,9( ) ( ) 1T PT T PT e>  = . Для решти зна- 

3 1 2( ) ( ), ( ),T PM T PO T PO<

4( )T PM <

5 5( ) ( ),T PM T PT>

1 5( ) ( )T PT T PT> 

2 3( ) ( )T PT T PT> 

7,10 7,11 7,12, , ,e e e
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чень динамічного нормативу  

8,14 0e = . Для показника 4PT  оцінюється одна тен- 

денція, яка ще не розглядалася вище, 

4 5 9,10( ) ( ) 1T PT T PT e>  = −  (збільшується кое-

фіцієнт вибуття інженерів та спеціалістів). Решта 
показників у даному рядку динамічного нормативу 

9,11 9,12 9,13 9,14, , , 0e e e e = . Для показника 5PT  всі 

значимі тенденції розглянуто вище, тому в даному 
рядку всі елементи є нульовими.  

Тенденція 6 1 11,12( ) ( ) 1T PT T PO e>  = −  є 

негативною, оскільки вказує на те, що нові праців-
ники приймаються на умовах неповного робочого 

дня. Для показника 1PO  справедливо  

2 12,13( ) 1T PO e =  та  

12,14 1e = , оскільки зменшується питома вага ці-

лоденних простоїв та невиконаних замовлень відно-

сно відпрацьованого часу. Показник 13,14 0e = . 

Побудуємо динамічний норматив для другого 
сегмента механізму організаційно-виробничого ме-
неджменту підприємства – зв’язки зі сферою інно-
вацій. 

Дослідження можливості отримання інформа-
ції на досліджуваних підприємствах дозволило  
сформувати перелік показників для моніторингу 
цього сегмента: 

− основні фонди для НДДКР, І1, тис. грн; 
− кількість персоналу, задіяного в досліджен-

нях, І2, грн; 
− кількість придбаних патентів, І3, одиниць; 
− кількість придбаних нових технологій, І4, 

одиниць; 
− кількість зареєстрованих патентів І5, оди-

ниць; 
− кількість зареєстрованих рацпропозицій, І6, 

одиниць; 
− кількість впроваджених нових технологіч-

них процесів, І7, одиниць; 
− кількість впроваджених рацпропозицій, І8, 

одиниць; 
− обсяг інноваційної продукції, І9, тис. грн. 
Побудуємо еталонну матрицю для сегмента ме-

ханізму організаційно-виробничого менеджменту, 
який відповідає за зв’язки з інноваціями. Позитив-
ною тенденцією є зростання основних фондів від- 
носно зростання персоналу, задіяного в досліджен-
нях, оскільки це підвищує фондоозброєність дослід-

ників не задіяних у виробничому процесі: 12 1e = , 

при умові 1 2( ) ( )T ² T ²> . Решта показників у да- 

ному рядку дорівнює –1, при 1( ) ( )jT ² T ²> , ос- 

кільки така тенденція означає, що при збільшенні 

основних фондів, задіяних у дослідженнях, або все 
одно інновації запозичуються на стороні, або від-
дача таких ОФ у плані виходу на нові технології, 
рацпропозиції, патенти, інноваційну продукцію зни-
жується. Аналогічно, виходячи з тих самих мірку-
вань, усі елементи другого рядка верхньої половини 
еталонної таблиці дорівнює –1. 

Якщо 3 4( ) ( )T I T I> , то це означає, що не всі 

придбані патенти використали в технологічних про-
цесах на підприємстві, а отже, інноваційна сфера 
є інформаційно відірваною від сфери організаційно-

виробничої, тому 34 1e = − . Через аналогічні обста-

вини решта елементів даного рядка еталонної мат-
риці дорівнює –1, крім випадків, коли зв’язок між 
показниками відсутній. Такий самий критерій засто-
совано і для придбаних і зареєстрованих патентів, 
зареєстрованих і впроваджених рацпропозицій, 
якщо їх динаміка є вищою, ніж динаміка впровадже-
них технологій та випуск інноваційної продукції – 
це також означає «самозамкнутість» інноваційної 
сфери підприємства, процеси в якій не пов’язані з 
потребами механізму організаційно-виробничого 
менеджменту підприємства. Еталонна матриця для 
сегмента, який відповідає за інформаційні зв’язки 
між організаційно-виробничою та інноваційною 
сферами підприємства, наведена в табл. 1. 

Перейдемо тепер до побудови еталонної мат-
риці для сегмента, який відповідає зв’язкам між ор-
ганізаційно-виробничою сферою та системою збуту. 

Слід відзначити, що стан цього сегмента в плані 
виявлення негативних тенденцій є можливість ви-
значати за найбільш обмеженим числом показників 
через відсутність інформації. Еталонна матриця в 
цьому разі будується на порівнянні темпів приросту 
таких показників: 

− обсягу продукції, З1, тис. грн; 
− обсягу продукції на експорт, З2, тис. грн; 
− кількості рекламацій покупців, З3, одиниць; 
− кількості нових клієнтів, З4, одиниць; 
− кількості відходу клієнтів, З5, одиниць. 
Визначимо елементи еталонної матриці. Більш 

інтенсивне зростання обсягу реалізованої продук-
ції, в порівнянні з аналогічним показником екс- 

порту, є негативним, тому 12 1e = − . У той же час 
вища динаміка реалізації, в порівнянні з динамікою 
рекламацій, вказує на більшу відносну задоволе-
ність покупців продукцією, тому 13 1e = . Переви-

щення динаміки реалізації над динамікою клієнтсь-
кої бази вказує на те, що клієнти повторно здійсню-
ють замовлення, що також вказує на те, що підпри-
ємство випускає продукцію саме таку, яку очіку-
ють клієнти. Тому й решта два показники в пер-
шому рядку еталонної матриці також дорівнює 1. 
Відзначимо: збільшення клієнтської бази для до- 
сліджуваних машинобудівних підприємств має  

8,10 8,11 8,12 8,13, , , ,e e e e

1( )T PO >

1 3( ) ( )T PO T PO> 
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певне значення, але не таке, як для підприємств, які 
працюють на споживчий ринок. Адже число клієн-
тів-підприємств у низці випадків є обмеженим. 
Враховуючи це зауваження, еталонна матриця для 

сегмента, який відповідає за інформаційні зв’язки 
між організаційно-виробничою сферою та систе-
мою збуту підприємства, наведена в табл. 2. 

 
Таблиця 1 

Еталонна матриця для оцінювання тенденцій у сегменті механізму організаційно-виробничого  
менеджменту підприємства, який відповідає зв’язкам із інноваційною сферою 
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Основні фонди для НДДКР, І1  1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 
Кількість персоналу, задіяного в досліджен-
нях,  І2 

х  –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 

Кількість придбаних патентів, І3 х х  –1 –1 0 –1 0 –1 
Кількість придбаних нових технологій, І4 х х х  –1 0 –1 0 –1 
Кількість зареєстрованих патентів І5 х х х х  0 –1 0 –1 
Кількість зареєстрованих рацпропозицій, І6 х х х х х  –1 –1 –1 
Кількість впроваджених нових технологіч-
них процесів, І7 

х х х х х х  0 –1 

Кількість впроваджених рацпропозицій, І8 х х х х х х х  –1 
Обсяг інноваційної продукції, І9 х х х х х х х х  

 
Таблиця 2 

Еталонна матриця для сегмента, який відповідає за інформаційні зв’язки  
між організаційно-виробничою сферою та системою збуту підприємства 
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Динаміка обсягу продукції, З1  –1 1 1 1 
Динаміка обсягу продукції на експорт, З2   1 1 1 
Кількість рекламацій покупців, З3    –1 –1 
Кількість нових клієнтів, З4     1 
Кількість клієнтів, З5      

 
Якщо побудовано еталонні матриці, то на на-

ступному етапі будуються фактичні матриці для 
кожного з сегментів, застосовуючи ті ж критерії, 
що й при побудові еталонних матриць. 

Після побудови матриць фактичних значень ре-
комендують будувати матрицю збігів, але більш ло-
гічно будувати матрицю незбігів, що дозволяє отри-
мати своєрідне відхилення тенденцій по кожному 
сегменту від еталонних і наочно показати такі від-
хилення графічно. Елементи такої матриці визнача-
ються так: якщо елемент еталонної матриці та 
матриці фактичних тенденцій збігаються, елемент в 
матриці незбігів дорівнює нулю. У протилеж- 
ному випадку елемент матриці незбігів дорівнює 1. 

Відхилення від еталону пропонуємо визначати як  
відношення кількості незбігів до кількості елементів 
еталонної матриці, відмінних від нуля: 
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де ijb  – елементи матриці незбігів; 

V  – відхилення від еталону. 
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У табл. 3 наведено оцінки фактичних тенденцій 
у сегменті зв’язків між організаційно-виробничою 
сферою підприємства та системою збуту. 

З точки зору антикризового управління всю чи-
сленність значень показників відхилень 1 2 3, ,V V V  

∈ [ ]0,.....1  доцільно розділити на три зони. 

1. Нормальний стан сегментів механізму орга-
нізаційно-виробничого менеджменту 1 2 3, ,V V V  ∈

[ ]0,.....1/ 3 . При такому стані відхилень (які іденти-

фікують негативні тенденції) небагато. Врахову-
ючи, що певна кількість їх завжди буде наявна в ме-
ханізмі організаційно-виробничого менеджменту, 
то при такому стані продовжувати моніторинг ос- 
новних сегментів потрібно, однак ймовірність вини-
кнення кризових ситуації незначна, якихось особли-
вих дій з їх усунення можна не здійснювати. 

Таблиця 3 
Оцінки фактичних тенденцій у сегменті зв’язків між організаційно-виробничою сферою  

підприємства та системою збуту 
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Динаміка обсягу продукції, З1 1 –1 1 1 
Динаміка обсягу продукції  
на експорт, З2 

х  –1 1 1 

Кількість рекламацій покупців, З3 х –1 –1 
Кількість нових клієнтів, З4 х х х  1 
Кількість клієнтів, З5 х х х х  

 
2. Проблемний стан, при якому  1 2 3, ,V V V  ∈

. у такому стані негативних відхилень бі-

льше, ніж у нормальному, внаслідок чого зростає ймо-
вірність їх подальшого розвитку до кризових ситуацій. 
У цьому разі необхідні дії з усунення окремих негати-
вних тенденцій з метою зменшення їх кількості та по-
вернення стану сегментів механізму організаційно-ви-
робничого менеджменту до «нормального». 

3. Критичний стан сегментів механізму органі-
заційно-виробничого менеджменту підприємства – 

1 2 3, ,V V V  ∈ 2
, .. .1

3
 
  

. У такому стані в сегментах 

механізму організаційно-виробничого менеджменту 
наявні численні негативні тенденції, ймовірність  
розвитку кризових ситуацій (якщо вони ще не про-
явилися як кризові) дуже висока. Така ситуація вка-
зує, що негайно повинен бути розроблений та вжи-
тий комплекс заходів з усунення більшості з виявле-
них тенденцій. 

Таким чином, рівень показників відхилень 
стану сегментів механізму організаційно-виробни-
чого менеджменту від еталону, коли повинна «спра-
цьовувати» та частина антикризового управління, 
яка відповідає за розроблення та вжиття управлінсь-

ких заходів, є 
1

3
. 

Пропонований інструмент моніторингу дозво-
ляє досить легко «відшуковувати» найбільш загроз- 
ливі тенденції, оскільки є можливість декомпозиції 
від найбільшого відхилення від еталону до відпо- 
відної матриці оцінок фактичних тенденцій, а від неї 

до – окремих показників, динаміка яких створює 
найбільше число негативних тенденцій, а вже потім 
керівництво має аналізувати, чим викликана зміна 
цього показника, та розробляти заходи з усунення 
негативних факторів. Доповнюємо систему моніто-
рингу механізму організаційно-виробничого мене-
джменту підприємства моніторингом фінансового 
стану, який відслідковує негативні тенденції у фі-
нансовому стані.  

Для моніторингу тенденцій у фінансовому 
стані оберемо такий набір показників:  

Р1 – джерела власних засобів; Р2 – валюта ба- 
лансу; Р3 – запозичені засоби;  Р4 – мобільні засоби;  
Р5 – іммобільні засоби;  Р6 – власні оборотні засоби; 
Р7 – запаси і витрати;  Р8 – довгострокові пасиви;  
Р9 – кошти.  

Дамо економічну інтерпретацію показникам та 
виконаємо еталонне упорядкування пар показників 
за темпами їх зростання. Т (Р1) > Т (Р2) – збільшу-
ється незалежність від зовнішніх кредиторів; 
Т (Р4) >Т (Р5) – збільшується частка мобільних акти- 
вів, а отже, більше коштів за потреби можна буде 
отримати внаслідок їх реалізації; Т (Р6) > Т (Р1) – збі-
льшується частка власних оборотних коштів у влас-
ному капіталі; Т (Р4) > Т (Р2) – збільшується питома 
вага мобільних активів у всіх активах, які за потреби 
можуть бути перетворені в кошти; Т (Р9) > Т (Р4) – 
збільшується питома вага коштів у оборотних акти-
вах підприємства; Т (Р6) > Т (Р7) – збільшується пи- 
тома вага запасів профінансованих власним капіта-
лом; Т (Р8) > T (P5) – збільшується можливість фі-
нансування основних фондів за рахунок довгостро-
кових джерел; Т (Р6) > T (P2) – збільшується частка 

1 2
, . . . .

3 3
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власного оборотного капіталу в сукупному капіталі; 
Т (Р9) > T (P6) – збільшується питома вага оборот-
ного капіталу в сукупному капіталі. 

Негативно впливатимуть на фінансовий стан 
всі зворотні тенденції, які наведено вище, а також 
Т (Р3) > T (P1) – збільшується питома вага позикових 
джерел відносно власних; Т (Р3) > T (P2) – збільшу-
ється питома вага позикових джерел у сукупному 
капіталі підприємства; Т (Р5) > T (P1) – зменшується 
питома вага основних фондів, профінансованих за 
рахунок власних джерел.  

Матриця еталонних співвідношень для фінан-
сової сфери підприємства буде мати такий вигляд на 
практиці (табл. 4). 

Ця складова моніторингу виконує контролю-
ючу функцію: якщо негативні тенденції вже прояви-
лися у фінансовому стані, а моніторинг механізму 
організаційно-виробничого менеджменту не пока-
зав наявності негативних тенденцій перед цим, то 
або негативні тенденції викликані зовнішнім сере-
довищем та прорахунками у власне фінансовому 
стані з боку фінансових менеджерів, або система мо-
ніторингу неефективна, раз вона не спрацювала. В 
останньому випадку необхідний детальний аналіз 
причин того, чому «не спрацювала» система моніто-
рингу механізму організаційно-виробничого мене-
джменту та її коригування.  

Таблиця 4 
Матриця еталонних співвідношень для фінансової сфери підприємства 
Показники Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9

Джерела власних засобів, Р1  –1 1 0 1 1 0 0 0
Валюта балансу, Р2 1 1 1 0 1 0 0 0
Позичені засоби, Р3 –1 –1 0 0 0 0 0 0
Мобільні засоби, Р4 –1 –1 0 –1 0 0 0 1
Іммобільні засоби, Р5 –1 0 0 1 0 0 1 0
Власні оборотні засоби, Р6 –1 –1 0 0 0  –1 0 1
Запаси і витрати, Р7 0 0 0 0 0 1  0 0
Довгострокові пасиви, Р8 0 0 0 0 –1 0 0  0
Кошти, Р9 0 0 0 –1 0 –1 0 0 

 
Періодичність моніторингу може коливатися від 

одного разу на місяць до одного разу на квартал. Ке-
рівники підрозділів у визначений термін готують 
план дій реагування на результати моніторингу, за-
тверджують його у заступника директора. Наступний 
моніторинг покаже, чи були успішними розроблені 
заходи та чи були вони дійсно впроваджені.  

Таким чином, моніторинг буде не тільки засобом 
виявлення негативних тенденцій на ранніх стадіях їх 
розвитку, а й інструментом для оцінювання ефектив-
ності заходів, що розробляються та здійснюються на 
підприємстві з метою попередження розвитку кризо-
вих явищ на підприємстві. 

Висновки. Враховуючи складність обставин, 
які можуть викликати кризові явища на підприєм- 
стві, та основне завдання антикризового управ-
ління – недопущення розвитку кризи, запропоно-
вано методичне забезпечення системи моніторингу 
механізму організаційно-виробничого менеджменту 
підприємства з метою раннього виявлення негатив-
них тенденцій та недопущення їх розвитку в кризові 
явища.  

Основний блок такого моніторингу відслідко-
вує негативні тенденції в механізмі організаційно-
виробничого менеджменту підприємства та її 
зв’язки з системою збуту і сферою інновацій. Моде-
лювання стану механізму організаційно-виробни-
чого менеджменту підприємства здійснено на ос-
нові методології порівняння показників динаміки, 
для чого розроблено еталоні матриці тенденцій у ме- 
ханізмі організаційно-виробничого менеджменту та 

сегментах, які характеризують її зв’язки зі сферою 
інновацій підприємства та системою збуту.  

Оцінювання стану механізму організаційно-ви-
робничого менеджменту підприємства здійсню-
ється за допомогою фіксації відхилень від еталону 
за трьома вищезазначеними сферами спостережень. 
Другий блок моніторингу фіксує зміни у фінансо-
вому стані і доповнює перший блок.  

Одночасно моніторинг механізму організа-
ційно-виробничого менеджменту підприємства до-
зволяє відслідковувати й динаміку розвитку тенден-
цій в основних сферах спостереження, що дозволяє 
його застосовувати і як інструмент контролю за  
ефективністю раніше вжитих заходів для ліквідації 
негативних тенденцій. 
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Дубинська О. С. Методичне забезпечення  
моніторингу «ранніх сигналів» кризи на основі 
порівняння динаміки показників 

У статті запропоновано методичне забезпе-
чення системи моніторингу механізму організа-
ційно-виробничого менеджменту підприємства з 
метою раннього виявлення негативних тенденцій 
та недопущення їх розвитку в кризові явища.  

Основний блок такого моніторингу відслідко-
вує негативні тенденції в механізмі організаційно-
виробничого менеджменту підприємства та її 
зв’язки з системою збуту і сферою інновацій. Моде-
лювання стану механізму організаційно-виробни-
чого менеджменту підприємства здійснено на ос-
нові методології порівняння показників динаміки, 
для чого розроблено еталоні матриці тенденцій у ме-
ханізмі організаційно-виробничого менеджменту та 
сегментах, які характеризують її зв’язки зі сферою 
інновацій підприємства та системою збуту.  

Запропоновано оцінювання стану механізму 
організаційно-виробничого менеджменту підприєм- 
ства здійснювати за допомогою фіксації відхилень 
від еталону за трьома вищезазначеними сферами 
спостережень. Другий блок моніторингу фіксує 
зміни у фінансовому стані і доповнює перший блок.  

Ключові слова: механізм організаційно-вироб-
ничого менеджменту, криза, антикризове управ-
ління, еталонні матриці, моніторинг, динамічний 
норматив, «ранні сигнали» кризи. 

 
Дубинская Е. С. Методическое обеспечение 

мониторинга «ранних сигналов» кризиса на ос-
нове сравнения динамики показателей 

 

В статье предложено методическое обеспече-
ние системы мониторинга механизма организаци-
онно-производственного менеджмента предпри- 
ятия с целью раннего выявления негативных тен-
денций и недопущения их развития в кризисные яв-
ления.  

Основной блок такого мониторинга отслежи-
вает негативные тенденции в механизме организа-
ционно-производственного менеджмента предпри-
ятия и ее связи с системой сбыта и сферой иннова-
ций. Моделирование состояния механизма органи-
зационно-производственного менеджмента пред-
приятия осуществлено на основе методологии срав-
нения показателей динамики, для чего разработаны 
эталонные матрицы тенденций в механизме органи-
зационно-производственного менеджмента и сег-
ментах, которые характеризуют ее связи со сферой 
инноваций предприятия и системой сбыта.  

Предложено оценку состояния механизма ор-
ганизационно-производственного менеджмента 
предприятия осуществлять посредством фиксации 
отклонений от эталона по трем вышеуказанным 
сферам наблюдений. Второй блок мониторинга 
фиксирует изменения в финансовом состоянии и 
дополняет первый блок.  

Ключевые слова: механизм организационно – 
производственного менеджмента, кризис, антикри-
зисное управление, эталонные матрицы, монито-
ринг, динамический норматив, «ранние сигналы» 
кризиса. 

 

Dubinsky E. Methodological support of moni-
toring of "early signals" of the crisis based on the 
comparison of dynamics of indicators 

In the article the methodological support of moni-
toring mechanism organizational management with the 
aim of early detection of adverse trends and prevent 
their development in the crisis.  

The main unit of such monitoring keeps track of 
negative tendencies in the mechanism of organizational 
management and its relationship with the distribution 
system and innovation. The modeling of the mechanism 
of organizational and production of the company's man-
agement carried out on the basis of the methodology of 
comparative dynamics, which developed a reference 
matrix of tendencies in the mechanism of organiza-
tional-industrial management and segments that charac-
terize its connection with the innovation of the enter-
prise and distribution system.  

Proposed assessment mechanism organizational 
management of the enterprise to carry out by fixing de-
viations from the standard in three areas of the above 
observations. The second monitoring unit detects the 
changes in the financial condition and complements the 
first block.  

Keywords: mechanism organizational manage-
ment, crisis, crisis management, reference matrix, mon-
itoring, dynamic norm, "early signals" of the crisis. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку  

ринкових відносин усі економічні системи зазнають 
динамічні зміни і ухвалюють нові, більш розширені 
форми. Не є винятком і розвиток національного  
ринку інвестиційних послуг з усією властивою ін- 
формаційною інфраструктурою. Отже, з причини 
того, що дана система є складовою частиною фінан-
сового ринку і на неї, як і на інших учасників глоба-
льних фінансових потоків, впливає безліч різних ін-
ституціональних факторів, виникає необхідність  
розробки стратегії розвитку подібних відкритих  
систем.  

У зарубіжній практиці інвестиційний ринок 
ототожнюється, як правило, з ринком цінних папе-
рів, які виступають основним інструментом інвести-
ційного вкладення капіталу як індивідуальними, так 
і інституційними інвесторами. У нашій країні пере-
важним напрямом інвестиційної діяльності підпри-
ємства є реальне інвестування у формі капітальних 
вкладень; відповідно інвестиційний ринок у вітчиз-
няній практиці розглядається зазвичай як ринок ін-
вестиційних (капітальних) активів. Відповідно, ін-
вестиційним ринком слід вважати ринок, в якому 
об'єктами купівлі-продажу виступають всілякі інве-
стиційні активи і інструменти, а також інвестиційні 
послуги, що забезпечують процес інвестування. 

Аналіз останніх досліджень. При аналізі тео-
ретичних досліджень, присвячених впливу зовніш-
ніх факторів на відкриті економічні системи, особ-
ливе місце займає концепція інформаційної ентро-
пії. Значний внесок у розробку теорії інформації і ви-
користання ентропійних заходів ризику при здійс-
ненні фінансових операцій внесли такі вчені, як  
К. Шеннон, М. Волькенштейн, В.П. Цимбал,  
Е. Бронштейн, О. Кондратьєва, І. Прангишвілі,  
В. Хрустальов, Р. Арнаутов та інші.  

У той же час, слід зазначити, що стратегія управ-
ління процесами, пов'язаними з наданням послуг по ін-
вестиційних операціях на вітчизняному фінансовому 
ринку, є усе ще недостатньо проробленою. Істотну  
проблему в розробці комплексної інформаційної архі-
тектури національної системи інвестиційних послуг 
представляє велика кількість взаємодіючих, динаміч-
них елементів та елементів, що розвиваються, власти-
вих ринку капіталів. Вплив даних зовнішніх і внутріш-
ніх сил як сприяє підвищенню структурованості та  
рівню самоорганізації фінансового ринку в певних си-
туаціях, так і приводить в інших причинно-наслідкових 

ланцюжках до дезорганізованості системи і появі скла-
дових хаосу. 

Метою статті є розробка науково-практичних 
рекомендацій з інформаційно-організаційного забез-
печення функціонування ринку інвестиційних послуг 
в умовах ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перспективним напрямком досліджень у напрямку 
інформаційно-організаційного забезпечення функці-
онування ринку інвестиційних послуг є викорис-
тання ентропійних заходів оцінки процесів, що від-
буваються на даному ринку. Даний підхід становить 
істотний інтерес, тому що закладає в основу аналізу 
системну природу фондового ринку і дозволяє по- 
рівнювати стабільність депозитарної системи по  
відношенню до деструктуруючих впливів на даний 
сектор ринку інвестиційних послуг. Відсутність до-
статньої інформації про поведінку суб'єктів і об'єк-
тів ринкової системи приводить до посилення тен-
денцій хаосу на фінансовому ринку, що є слідством 
різнонаправленої реакції суб’єктів інвестиційного 
процесу і інвесторів. Відповідно, показник ентропії 
системи в умовах дискретності тимчасових ділянок 
аналізу дозволить оцінити ефективність операцій, 
що відбуваються на ринку інвестиційних послуг і 
можливість моделювання прогнозних показників 
при здійсненні інвестиційної діяльності. 

Перш ніж приступитися до аналізу функцій ен-
тропії, необхідно розглянути окремі аспекти теорії 
систем і системного аналізу. Це пов'язане з тим, що 
ентропія, по суті, є однією із властивостей динаміч-
ної системи і не може розглядатися у відриві від си-
стемних закономірностей. 

Так, по визначенню В. Чернишова, яке він при-
водить у своїх дослідженнях, «система являє собою 
певну безліч взаємозалежних елементів, що утворю-
ють стійку єдність і цілісність, що володіє інтегра-
льними властивостями та закономірностями. Сис-
тема – комплекс вибірково-залучених компонентів, 
у яких взаємодія та взаємовідношення здобуває ха-
рактер взаємосприяння компонентів на одержання 
сфокусованого корисного результату» [1]. 

Також, слід зазначити, що кожна система скла-
дається зі складових її підсистем, між якими визна-
чені внутрісистемні зв'язки. Сукупність компонен-
тів досліджуваної системи і її внутрішніх зв'язків у 
цей момент часу утворюють деякий стан. Коли від-
сутня можливість визначити точні закономірності 
динаміки заданої системи, то перехід з одного стану 
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в інший можна класифікувати як поведінку системи. 
Таким чином, можна стверджувати, що будь-яка 
складна система являє собою принцип синергії (су-
купного ефекту декількох факторів), тому що вона є 
більшим, ніж просто сумою підсистем. Відповідно, 
до складних систем не можна застосовувати методо-
логічний принцип редукціонізму, який полягає в 
тому, що кожне складне явище може бути пояснене 
дробленням його на більш прості та вивченням еле-
ментарних частин складного. Тому, для вивчення 
систем необхідний холистичний підхід до дослі-
джень. 

Як уже було відзначено, при впливі на систему 
певних зовнішніх факторів, можуть створюватися тен-
денції дезорганізації, децентралізації та приведення 
системи до стану можливої відсутності порядку (ха-
осу). Вплив таких факторів є ентропійним, а захід дез-
організованості називають ентропією. Сам процес дез-
організації систем одержав назву дезінгресії [2].  
Ентропію сучасні дослідники визначають як рівноді-
ючу всіх чинностей, що приводять до зменшення  
структуризації системи. Так, В. Хрустальов підкрес-
лює, що будь-яка система, що реалізує свою програму, 
протистоїть природному приросту ентропії, постійно 
зменшуючи її рівень [3]. Система доти зберігає свою 
структурну цілісність, поки здатна виконувати акту- 
альні завдання. При виконанні заданих цілей перед  
системою необхідно ставити нові цілі, після чого від-
бувається перехід в інший якісний стан найчастіше з 
більш високою організацією і здатністю провадити пе-
ренесення інформації [11].  

У класичному розумінні, ентропія є заходом ві-
рогідності здійснення якого-небудь макроскопіч-
ного стану [4]. Термін широко вживається у фізиці 
та математиці (теорії інформації та математичної 
статистики). Ентропія може інтерпретуватися як за-
хід невизначеності (невпорядкованості) деякої сис-
теми (наприклад, якого-небудь досвіду, випробу-
вання), який може мати різні виходи, а це означає, і 
кількість інформації [5]. Іншою інтерпретацією 
цього поняття є інформаційна ємність системи. Тво-
рець поняття ентропії в теорії інформації Клод Шен-
нон спочатку бажав назвати цю величину інформа-
цією. У широкому розумінні, ентропія означає захід 
невпорядкованості системи; чим менше елементи 
системи підлеглі якому-небудь порядку, тем вище 
ентропія. Так, Шеннон визначає, що «інформаційна 
ентропія – це захід невизначеності або непередбачу-
ваності інформації. При відсутності інформаційних 
втрат чисельність дорівнює кількості інформації на 
символ переданого повідомлення» [6]. 

Теорії інформації та ентропії мають логістичні 
зв'язки один з одним, і, відповідно, згодом був роз-
роблений математичний апарат, що дозволяє опису-
вати інформаційні моделі. В основу даної концепції 
покладене, що ентропія – це кількість інформації, 
що приходиться на одне елементарне повідомлення 

джерела, яке виробляють статистично незалежні по-
відомлення. 

Клод Шеннон припустив, що приріст інформа-
ції дорівнює втраченій невизначеності, і задав ви-
моги до її виміру, тобто зміна значення величини 
ймовірності на малу величину повинна викликати 
малу результуючу зміну функції; 

- у випадку, коли всі варіанти рівновірогідні, 
збільшення кількості варіантів повинне завжди  
збільшувати значення функції; 

- має бути можливість зробити вибір у два 
кроки, в яких значення функції кінцевого резуль-
тату – це сума функцій проміжних результатів. 

У результаті проведених розрахунків Шеннон 
зробив висновок, що ентропія є різницею між ін- 
формацією, що міститься в повідомленні, і тією  
частиною інформації, яка точно відома (або добре 
передбачувана) у повідомленні.  

Слід також зазначити, що ентропія тісним чи-
ном пов'язана з поняттям дисипативних структур. 
До дисипативних структур в економіці прийнято 
відносити системи, які утворюють нові підлеглі 
структури під впливом зовнішньої інформації. Пе-
редача критичного рівня інформації (ентропії), у 
свою чергу, приводить до зміни стану системи. 
В. Хрустальов у своєму дослідженні в якості при-
чини обмінних процесів між різними системами і 
усередині систем визначає наявність нерівновагих 
станів, які є слідством впливу безлічі різнонаправле-
них потоків інформації [3]. Сукупність зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що впливають на систему, 
приводить до внесення в неї хаосу, що порушує по-
рядок, що і змінює внутрішню структуру та пове- 
дінку системи. У той же час, різні системи мають 
властиві їм здатності до усунення внесеного в них 
безладдя. 

Характеристикою кожної із систем є мінли-
вість, обумовлена внутрішньою ентропією. Здат-
ність системи продовжувати здійснювати свою фу-
нкцію під впливом змін, викликаних факторами ха-
осу (міцність системи), одержало назву дивергент-
ної стабільності. На прикладі ринків інвестиційних 
послуг можна констатувати, що ринки, що розбудо-
вуються, менш стійкі перед змінами (навіть невеликі 
спекуляції можуть дестабілізувати ринок і, як наслі-
док, приведуть до відтоку інвесторів). Системи  
здатні до певного рівня протидіяти впливу ентропії, 
однак коли її рівень стає занадто високим, то сис-
тема може перестати існувати або почати функціо-
нувати неправильно. Слід також ураховувати, що 
суб'єкти системи запам'ятовують вплив зовнішніх 
факторів і згодом можуть перелаштовуватися (під-
лаштовуватися) під даний вплив.  

Аналіз наукових праць, що стосуються дослі-
джень ринку інвестиційних послуг з використанням 
методів на основі показників ентропії, показав, що у 
вітчизняних літературних джерелах дана тема не отри- 
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мала належного розвитку. Із закордонного досвіду 
слід відзначити розробки, в яких використовува- 
лися методи на основі показника ентропії вибірки 
(Sampen) [7, 8]. За оцінками окремих західних експе-
ртів, даний метод є найбільш прийнятним для інфор-
маційних масивів інвестиційних операцій, оскільки 
дає найменшу помилку на малих вибірках [9]. 

Відповідно до даної методики, першим кроком 
є вибір показників, їх «розмірності» і спосіб генера-
ції підпослідовностей для розрахунків.  

Для цілей аналізу інвестиційних операцій в яко-
сті показників доцільно використовувати нормова-
ний приріст вартості інвестиційних послуг і нормо-
ваний приріст обсягу угоди. Альтернативно можна 
також використовувати інформацію про час здійс-
нення угод, а також розглянути більші тимчасові ін-
тервали. 

Під «розмірністю» розуміють крок усеред-
нення (згладжування) даних шляхом заміщення ви-
хідного середніми, розрахованими по непересічним 
послідовним підпослідовностям заданої довжини 
(«розмірності»). Для цілей даного дослідження до-
сить «розмірності» даних рівної 1. 

Способи генерації: 
- виділення непересічних у часі підпослідовно-

стей (порівняння даних по днях, різне число еле- 
ментів вибірки для різних днів); 

- виділення пересічних у часі послідовностей 
(облік лише послідовності угод безвідносно часу, 
використання фіксованої довжини підпослідовнос-
тей); 

- ковзна оцінка (облік кожного нового руху). 
Далі, визначається необхідна вибірка X=  

= {x1,…,xn}, де в якості елементів виступають нор-
мований приріст вартості інвестиційних послуг і  
нормований приріст обсягу угоди (нормування про-
водиться шляхом розподілу на незміщену оцінку 
стандартного відхилення по ряду). Покладемо регу-
лятор чутливості (показник припустимих відхилень) 
r = 20% і довжину підпослідовностей ( ) m=2 
(звичайно прийнятий цілим від 1 до 5). Позначимо 
вектор ( ) = ,… , , де 1<i<M-m+1. У 
випадку m=2 і m=3, відповідно, двоелементні та 
трьохелементні підпослідовності. 

Алгоритм обчислення укладається в тому, що 
для всіх i з інтервалу 1<i<M-m+1 необхідно визна-
чити n(i,m,r) – число векторів  ( ), ≠  подібних 
на ( ). Є кілька критеріїв порівняння векторів, 
але в найпростішому випадку два вектори можна 
вважати подібними, якщо їх відповідні координати 
відрізняються на більш ніж на ±r%.  

 

 
Рисунок. Ілюстрація критерію подоби векторів [10] 

 
На рисунку зображений гіпотетичний приклад 

деякої послідовності. У зазначеному вище подіб-
ними вектору (x1,x2) будуть вважатися вектори 
(x12,x14) і (x43,x44). Для випадку тривимірних векто-
рів, наприклад, (x1, x2, x3) існує чи один подібний 

його (x43,x44,x45). Шляхом повного перебору всіх  
підпослідовностей довжини m і m+1 одержимо  = ∑ ( , , ) і = ∑ ( , + 1, ) – 
показники загального числа подібних підпослідов-
ностей довжини m  і  m+1  у вихідній вибірці. 
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Визначимо: 	( , , ) = log . 

Теоретично даний показник для абсолютно 
впорядкованої послідовності повинен прямувати до 
0, а у випадку «абсолютно неупорядкованої» до 1. 
На практиці немає чіткого розуміння «абсолютно 
неупорядкованої» системи і показник використову-
ється саме для порівняння «ступеня невпорядкова-
ності» рядів, тобто ефективно показник є критерієм 
класифікації тимчасових рядів. 

У роботах, присвячених аналізу поведінки рин-
ку інвестиційних послуг з використанням показни-
ків ентропії, найчастіше тестується саме здатність 
показника класифікувати (розрізняти) тимчасові 
ряди, припускаючи, що деякі властивості «нестан- 
дартних» рядів повинні проявлятися в тому числі і у 
формі зміни ентропії. При цьому в роботах побу-
дови методики виявлення маніпулювання на ринку 
інвестиційних послуг уважається, що факту маніпу-
лювання супроводжує «впорядкування» інвестицій, 
що має привести до зниження показника [8].  

Таким чином, можна зробити висновок, що на 
противагу економетричному підходу, алгоритм на 
основі непараметричних показників, зокрема показ-
ника ентропії системи, може бути використаний без 
апріорного визначення спостережуваної моделі по-
ведінки якого-небудь параметра. А властивість «на-
вченості» алгоритмів може розглядатися як перевага 
і спосіб побудови «чутливих» систем контролю та 
моніторингу ринку інвестиційних послуг. 

Останні дослідження процесів, що відбува-
ються на світових ринках інвестиційних послуг, до-
зволяють говорити про те, що в сучасній економіці 
більше нестійкості і нелінійності, ніж стабільності 
та лінійності, як це властиво традиційній теорії еко-
номічної динаміки. Слід підкреслити, що економі-
чна синергетика виходить із того, що хаос лежить у 
природі будь-якої еволюційної економічної сис-
теми, що у свою чергу припускає неможливість  
точного економічного прогнозування [12, 13]. Щодо 
динаміки складних соціально-економічних систем 
теорія хаосу не тільки пояснює біфуркаційні про-
цеси, але і безпосередньо затверджує, що їх немож-
ливо передбачити. Відповідно до даної концепції ба-
гато аналітиків уважають, що визначити в хаосі нові за-
кономірності може саме фрактальна статистика [14-17]. 
Завдяки їй, існує розуміння того, що фрактали ви-
значають порядок у хаосі за допомогою породження 
локальних випадковостей у глобальних статистич-
них структурах.  

Таким чином, є розуміння того, що кожний ок-
ремий інвестиційний проект можна характеризу-
вати як фрактал на загальному ринку інвестиційних 
послуг, на котрий діють такі ж самі зовнішні сили 
впливу, як і на всю систему. 

Існує кілька визначень фракталу. Найпошире-
ніше визначення представляє фрактал як матема- 

тична множеність, що володіє властивістю самопо-
дібності (об'єкт, що у точності або приблизно спів-
падає із частиною себе самого, тобто ціле має ту ж 
форму, що і одна або більш частин) [18]. Друге з ві-
домих визначень представляє фрактал як множе-
ність крапок, розмірність Хаусфорда-Безиковича 
якого строго більше його топологічної розмірності 
[17]. Остання завжди дорівнює цілому числу (для 
крапки – це 0, для прямої – 1, для площини – 2, для 
простору – 3), у той час як фрактал має дробову 
(фрактальну) розмірність [13].  

По визначенню Е. Петере, яке він приводив у 
своїх роботах, у статистичному змісті фрактал – це 
аттрактор (гранична множеність), який задає пра-
вила. Це правило реалізується на кожному кроці як 
гра хаосу: процедура, що задається, не знає, по 
якому напряму вона рухається до того, як завер-
шиться реалізація попереднього кроку. Передба-
чити цей напрямок неможливо, але, одержавши ін-
формацію, процес направляється внутрішнім детер-
міністичним правилом. При цьому кількість можли-
востей нескінченна. Таким чином, аттрактор являє 
собою нескінченну кількість можливих рішень, 
тобто реалізацій. При цьому відзначається, що поло-
ження кожної його крапки залежить від того, де ро-
зташувалася крапка попередня. У дійсності місце 
кожної крапки залежить від положення всіх попере-
дніх. Останнє твердження означає, що часовий ряд, 
що представляє процес породження аттрактора, має 
довгочасну пам'ять [15]. 

З погляду практичної значимості аналізу 
впливу інституціональних факторів на процеси, що 
відбуваються на ринку інвестиційних послуг, необ-
хідно визнати, що різні інвестиційні проекти не під-
коряються класичним статистичним законам і, від-
повідно, для адекватного моделювання цих ринків 
потрібен інструментарій нової статистики. 

Фрактальні тимчасові ряди, які можна викори-
стовувати для розрахунків і прогнозування на рин-
ках інвестиційних послуг, також якісно самоподібні 
(у різних масштабах тривалості вони мають одна-
кові статистичні характеристики). У зв'язку із цим, 
для оцінки інституціональних факторів, які вплива-
ють на діяльність ринку інвестиційних послуг, про-
понується використовувати метод фрактальної ста-
тистики, якій одержав назву  «нормований розмах» 
або «R/ S-Аналіз» [15, 19, 20]. Згідно з даною теорією 
область значень показника Херста – це інтервал 
(0,1). Якщо він перебуває в діапазоні від 0,5 до 1, то 
розглянутий часовий ряд є персистентним і характе-
ризується ефектом довгочасної пам'яті [15, 20]. 
Якщо він перебуває в діапазоні від 0 до 0,5, то роз- 
глянутий часовий ряд є антіперсистентним, що озна-
чає повернення до середнього або, реверсування 
(чергування позитивних і негативних збільшень), 
частіше, чим у випадковому процесі. До цих ефектів 
належить і наявність у розглянутому тимчасовому 
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ряді трендостійких відрізків разом із оцінками їх  
довжини, чисельні оцінки фрактальної розмірності 
цього тимчасового ряду, наявність періодичних  
циклів та ін. Чисельні значення розглянутих ефектів  
довгочасної пам'яті відіграють важливу роль у пе-
редпрогнозному аналізі тимчасових рядів, зокрема, 
показників діяльності ринку інвестиційних послуг. 

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження запропоновано використання ентропійних 
заходів оцінки процесів, що відбуваються на даному 
ринку. Аналіз наукових праць, що стосуються дослі-
джень ринку інвестиційних послуг з використанням 
методів на основі показників ентропії, показав, що із 
закордонного досвіду необхідно відзначити розробки, 
в яких використовуються методи на основі показника 
ентропії вибірки (Sampen). Даний метод є найбільш 
прийнятним для інформаційних масивів інвестицій-
них операцій, оскільки дає найменшу помилку на ма-
лих вибірках. 

У роботі також доведено, що хаос лежить у 
природі будь-якої еволюційної економічної сис-
теми, що у свою чергу припускає неможливість  
точного економічного прогнозування. Тому визна-
чити в хаосі нові закономірності може фрактальна ста-
тистика, завдяки якій існує розуміння того, що фрак-
тали визначають порядок у хаосі за допомогою по-
родження локальних випадковостей у глобальних 
статистичних структурах. Слід однак зазначити, що 
фрактальний аналіз не виключає застосування ін-
ших методів оцінки впливу інституціональних фак-
торів на діяльність ринку інвестиційних послуг, а 
може просто бути основною формою дослідження 
відповідних тимчасових рядів при проведенні пе-
редпрогнозного аналізу показників системи. 
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Стрєльніков Р. М. Інформаційно-організа-

ційне забезпечення функціонування ринку інвес-
тиційних послуг в умовах ринкової економіки 

У статті запропоновано використання ентро-
пійних заходів оцінки процесів, що відбуваються на 
ринку інвестиційних послуг. Доведено, що із закор-
донного досвіду необхідно відзначити розробки, в 
яких використовуються методи на основі показника 
ентропії вибірки, і які є найбільш прийнятними для  
інформаційних масивів інвестиційних операцій,  
оскільки дають найменшу помилку на малих вибір-
ках. У роботі також доведено, що хаос лежить у при-
роді будь-якої еволюційної економічної системи, що 
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у свою чергу припускає неможливість точного еко-
номічного прогнозування. Тому визначити в хаосі 
нові закономірності може фрактальна статистика,  
завдяки якій існує розуміння того, що фрактали ви-
значають порядок у хаосі за допомогою породження 
локальних випадковостей у глобальних статистич-
них структурах.  

Ключові слова: інвестиційні послуги, економі-
чні системи, еволюція, ентропія, вибірка, економі-
чне прогнозування, хаос, фрактальна статистика. 

 
Стрельников Р. Н. Информационно органи-

зационное обеспечение функционирования рын-
ка инвестиционных услуг в условиях рыночной 
экономики 

В статье предложено использование энтропий-
ных форм оценки процессов, которые происходят на 
рынке инвестиционных услуг. Доказано, что из за-
рубежного опыта необходимо выделить разработки, 
в которых используются методы на основе показа-
теля энтропии выборки, которые являются наиболее 
приемлемыми для информационных массивов инве-
стиционных операций, поскольку дают наимень-
шую ошибку на малых выборках. В работе также до-
казано, что хаос лежит в природе любой эволюцион-
ной экономической системы, что, в свою очередь, 
допускает невозможность точного экономического 
прогнозирования. Поэтому определить в хаосе но-
вые закономерности может фрактальная статистика,  
 
 
 
 
 
 

благодаря которой существует понимание того, что 
фракталы определяют порядок в хаосе с помощью 
порождения локальных случайностей в глобальных 
статистических структурах.    

Ключевые слова: инвестиционные услуги, эко-
номические системы, эволюция, энтропия, выборка, 
экономическое прогнозирование, хаос, фрактальная 
статистика. 

 
Strielnikov R. Informatively organizational 

providing functioning of market of investment of ser-
vices in the conditions of market economy 

The use of entropy forms of estimation of pro-
cesses which take place at the market of investment ser-
vices is offered in the article. It is well-proven that from 
foreign experience it is necessary to select develop-
ments, in which methods are used on the basis of index 
of entropy selections which are most acceptable to the 
informative arrays of investment operations, as give the 
least error on small selections. It is also well-proven in-
process, that chaos lies in nature of any evolutional eco-
nomic system, that, in same queue, impossibility of ex-
act economic prognostication assumes. Therefore to de-
fine in chaos new conformities to law fractal statistics, 
due to which understanding is that fractals determine an 
order in chaos by the generation of local chances in 
global statistical structures. 

Keywords: investment services, economic systems, 
evolution, entropy, selection, economic prognostication, 
chaos, fractal statistics. 
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НЕОБХІДНІСТЬ СТАНДАРТІВ НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Сьогодні, реклама по-

сіла вагоме місце в інтенсивному інформаційному 
розвитку. Вона перетворилася на засіб формування 
наших потреб та смаків. В її бурхливому просторі 
ми бачимо, що деякі компанії поводяться непослі- 
довно на різних ринках. Ми спостерігаємо шедеври 
світового мистецтва але, на жаль, є зразки реклами, 
яка ображає гідність людини. На сьогодні в Україні 
відбуваються значні зрушення, і рамки жіночих/чо-
ловічих ролей розмиваються. Це відбувається зав-
дяки винесенню питання гендеру та гендерної рів-
ності на широке обговорення, що поступово, навіть 
якщо і повільно, змінює свідомість українців. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями стан-
дартів недискримінаційної реклами, сексизму, ген-
деру, етичності, статі, стереотипів займалися вчені 
Уолтер Ліппман, Сера Хан, Фред Джандт [22], су-
часні науковці Олівер Грей, Ірина Лилик, Максим 
Лазебник, Михайло Бучак, Лариса Магдюк, Владис-
лав Стефанишин [11, 14, 20]. 

Серед найбільш відомих організацій та дослід-
ників, які працювали у цьому напрямку, доцільно 
згадати МГО «Інформативно-консультативний жі-
ночий центр» (Олена Суслова, голова правління), 
БО «Київський інститут гендерних досліджень» 
(Марфа Скорик, директор організації), Житомирсь-
кий гендерний освітній центр (Олена Остапчук, ке-
рівник), Жіночий консорціум України (Марія Алек-
сіїнко, голова правління) [2]. 

Метою статті є розгляд необхідності стандар-
тів недискримінаційної реклами за ознакою статі з 
метою підвищення рівня довіри до реклами та циві-
лізованих норм формування інформаційного прос-
тору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток рекламного бізнесу не відокремлюється 
від розвитку суспільства. Проблеми гендерної соці-
алізації у суспільстві перехідного періоду займають 
важливе місце і постають предметом аналітичних 
досліджень стосовно їх впливу на формування су-
часних моделей поведінки людей. 

Використання гендерних стереотипів у реклам-
ному бізнесі застосовується як фактор креативу, 
проте нерозуміння змісту сексизму та його негатив-
ного впливу не лише на чутливість людей, але й на 
споживчу активність тривалий час не досліджува-
лось українськими маркетологами, соціологами та 
іншими дослідниками. 

Історія виникнення поняття «сексизм» сягає  
кінця 70-х років ХХ ст., коли розпочалася друга 
хвиля феміністичного руху, передусім у Америці та 
Німеччині. Протягом кількох десятків років поняття 
сексизму зазнало певних трансформацій. Нині по-
няття сексизму розуміється, як зверхнє, зневажливе 
ставлення представників/представниць однієї статі 
до іншої. Грунтується сексизм на уявленні про мож-
ливу перевагу моральних, інтелектуальних, культу-
рних, фізичних та інших властивостей у однієї статі 
стосовно іншої. Стать – це біологічні відмінності 
між жінками і чоловіками, які не змінюються у зале-
жності від часу і культури. 

Розглянемо поняття «гендер». Воно сформу-
льовано у канадській Хартії прав та свобод, де ген-
дер є окресленим набором характеристик у культур-
ному аспекті, що визначають соціальну поведінку 
жінок і чоловіків та відносини між ними [20]. 

Таким чином, гендер стосується не просто жі-
нок та чоловіків, а й відношень між ними та шляхів 
побудови їх соціальних ролей. Концепція гендеру 
враховує чоловіків і жінок подібно до концепції 
класу, раси та національності. Без неї неможливе 
правильне розуміння тих процесів, які відбуваються 
в суспільстві взагалі та у соціоекономічному прос-
торі, зокрема. 

Гендер означає сукупність соціальних і куль- 
турних норм поведінки чоловіка і жінки, які можуть 
змінюватися залежно від часу і культури. Гендер 
має соціальну основу. Гендерними складовими мо-
жуть бути: 

• соціально-рольовий статус; 
• соціальні можливості освіти, науки та куль- 

турного розвитку; 
• соціальні можливості фахової діяльності; 
• можливості доступу до управління та участі в 

прийнятті рішень; 
• можливості доступу до ресурсів та користу-

вання ними; 
• ролі в родині; 
• суспільну безпеку тощо. 
Гендерні стереотипи (ГС) – це уявлення в  

суспільстві про соціальні ролі чоловіків і жінок, їх 
психологічні та фізіологічні особливості [23]. 

Прикладами використання стереотипів у рек-
ламі можуть бути: 

• молодість та краса жінки є головною запору-
кою її щастя; 
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• успішність чоловіка визначається кількістю 
грошей, що він заробляє, та високим соціальним ста-
тусом; 

• чоловіки – більш егоїстичні, товстошкірі, пи-
хаті, нездатні до співпереживання;  

• хатня робота, виховання дітей – усе це жіноча 
справа, а чоловік у кращому разі може допомогти 
дружині тощо. 

 

 
 

Рисунок. Інструменти формування гендерних стереотипів 
 

Вибудовуючи образ чоловіка-мачо, реклама  
водночас пропагує цілий світогляд і стиль життя та 
пропонує характерні взірці поведінки, у контексті 
яких жінка та жіноче виявляються знеціненими [13]. 

Розробляючи рекламу та аналізуючи її вплив на 
цільову аудиторію, необхідно зважати на сучасне 
розуміння ролі жінок та чоловіків у суспільстві та 
враховувати певні особливості. Зокрема, більшість 
чоловіків не можуть бути багатими і впливовими, 
унаслідок чого у них занижується самооцінка. Щоб 
відчувати себе успішними, вони повинні постійно 
працювати ще довше і тяжче, а такий спосіб життя 
часто призводить до стресового фізичного та психо-
логічного стану. Соціальний наголос на вартості чо-
ловіка, що визначається кількістю грошей, які він за-
робляє, може також суперечити самоактуалізації 
(реалізації власного потенціалу), оскільки чоловіки 
часто обирають фах і кар’єру залежно не від своїх 
уподобань, а від того, який дохід вони приносять. 
Окрім того, через те, що робота забирає основний 
час чоловіків, вони витрачають менше часу на своїх 
дітей. 

Однією з проблем, яка давно привертає до себе 
увагу, як з боку виробників та споживачів рекламної 
продукції, так і з боку критиків, є етичність реклами. 
На соціальному рівні противники реклами ствер-
джують, що вона не відповідає потребам ринку, а 
призначена для створення потреб у товарах та пос-
лугах, без яких суспільство могло б обійтись. У їх 
розумінні реклама сприяє формуванню дуже матері-
алістичного суспільства, в якому стремління до спо-
живання знаходиться на першому місці, а ресурси 
витрачаються на непродуктивні цілі.  

Часто виникає питання, яку рекламу можна вва-
жати коректною, а яку ні. Коректність за визначен-
ням, що наведено у новому тлумачному словнику 
української мови – це ввічлива, чемна та тактовна 
поведінка з людьми. Етика – це норми поведінки, су-
купність моральних правил якого-небудь класу, су-
спільної організації, фаху тощо [12]. 

Етичні норми поведінки мають забезпечити 
психологічний комфорт, прийнятність комунікації 
для всіх сторін; взаємоповагу навіть за відсутності 
взаєморозуміння; збереження прав особистості; га-
рантії, що жодній із сторін під час спілкування не 
буде нанесено шкоди фізичному чи психічному здо-
ров’ю, репутації; не буде надана дезінформація, не 
здійснюватиметься маніпуляція свідомістю та пове-
дінкою індивіда. Отже, коректна та етична реклама 
це та, яка не суперечить моральним нормам пове- 
дінки, прийнятим у певному суспільстві. Проте по-
няття коректності та етичності реклами також зале-
жить від того, на яких рекламоносіях вона подана і 
на яку аудиторію розрахована. 

Наприклад, якщо реклама торгової марки «Шу-
стов» подається із зображенням сплетених оголених 
тіл на відкритому просторі, а саме на біл-бордах – це 
неетично. Вона не може бути представленою перед 
дітьми, людьми похилого віку, оскільки першим ще 
рано таке бачити, а другі просто не будуть її сприй-
мати. 

Ще одне питання, яке варто розглянути в межах 
розгляду етичності реклами – це маніпулювання  
свідомістю людини за допомогою реклами. У пси-
хології «маніпулювання» – це технології досягнення 
мети, що засновані на використанні різних методів і 
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прийомів впливу на свідомість і підсвідомість лю-
дини. У новому тлумачному словнику української 
мови «Маніпулювання – використання прийомів 
впливу на психологію людини з метою управління її 
свідомістю» [12]. 

Законодавче поле для діяльності у рекламному 
бізнесі сформоване низкою законів, а саме: Закон 
України «Про рекламу» [7], Закон України «Про За-
хист прав суспільної моралі» [4], Закон України 
«Про телебачення та радіомовлення», Закон Укра-
їни «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» тощо. 

У Законі України «Про рекламу» наведений до-
статньо чіткий перелік того, що не повинно бути у 
рекламі з етичної та моральної точок зору [7]. Згідно 
цього Закону не можуть бути спонсорами особи, що 
виробляють чи розповсюджують товари, реклама і 
виробництво та/або обіг яких заборонені законом 
(ст. 5, п. 2,3), забороняється прихована (ст. 9, п.5) та 
недобросовісна реклама (ст. 10, п. 1). Вона не по-
винна підривати довіру суспільства до реклами,  
містити інформацію або зображення, які порушують 
етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують 
правилами пристойності; реклама має відповідати 
засадам добросовісної конкуренції, а також врахову-
вати особливу чутливість дітей і не завдавати їм 
шкоди (ст. 7, п. 1-4). 

Але у Законі України «Про рекламу» не має  
чіткої заборони щодо використання маніпулятивних 
технологій у створенні реклами та проведення рек-
ламних кампаній. Забороняється тільки рекламу-
вання лікувальних сеансів гіпнозу та інших методів 
безконтактного та психічного і біоенергетичного 
впливу [14]. Отже те, що не заборонено, те дозво-
лено. 

Таким чином, на сучасному історичному етапі 
одним з найактуальніших питань є питання забезпе-
чення переходу України до стабільного розвитку, 
що вимагає формування нової стратегії суспільного 
розвитку, збалансованої в організаційно-політичній, 
економічній, екологічній, соціальній сферах. Відпо-
відальну роль у цьому процесі відіграє реклама, як 
засіб формування громадської думки.  

Олівер Грей [14, 21], генеральний директор Єв-
ропейського альянсу рекламних стандартів (EASA) 
вважає, що боротьба з дискримінацією у рекламі має 
здійснюватися через ефективне саморегулювання. 
Саморегулювання працює, якщо підтримується бі-
льшістю фірм галузі. Саморегулювання – це норма 
у багатьох країнах Європейського Союзу. При 
цьому законодавство має залишати місце для само-
регулювання (тобто не всі аспекти діяльності слід 
обмежувати законами, деякі аспекти потрібно зали-
шати для регулювання галузевими стандартами). До 
того ж, чітке визнання саморегулювання – це час-
тина політики Євросоюзу. Саморегулювання по-
винно встановлювати чіткі правила. 

«Саморегулювання» (self regulation) у норма- 
тивному полі спирається на міжнародні і націона-
льні документи, виконання яких добровільно визна-
ється рекламістами, якщо вони є членами відповід-
них фахових об’єднань. Основною метою такої по-
ведінки є формування довіри до галузі, та до про- 
дукту цієї галузі, що є запорукою існування та роз-
витку для всіх операторів ринку. Акти саморегулю-
вання оперативно реагують на вимоги часу, вони 
підготовлені впливовими та найбільш авторитет-
ними представниками галузі і містять в собі етичні 
вимоги до діяльності у тій чи іншій сфері та мене-
джерські поради щодо досягнення високих стандар-
тів ведення бізнесу. 

Серед найважливіших функцій рекламного са-
морегулювання слід назвати такі: 

• формування єдиних загальнокорпоративних 
стандартів етики рекламного бізнесу; 

• представництво інтересів рекламного бізнесу 
в органах державної влади (законодавчих і виконав-
чих); 

• захист законних інтересів учасників реклам-
ної діяльності у конфліктних ситуаціях із органами 
державної влади, у тому числі на судових засідан-
нях; 

• проведення незалежної експертизи дотри-
мання рекламістами законів і етичних норм ведення 
рекламної діяльності; 

• вирішення суперечних питань, які виникають 
між рекламними компаніями – членами громадсь-
ких рекламних об'єднань; 

• захист авторських прав творців рекламної 
продукції; 

• популяризація реклами як сфери діяльності, 
поширення позитивної інформації про рекламну га-
лузь та операторів рекламного ринку; 

• взаємодія із спеціалізованими друкованими і 
електронними виданнями рекламної тематики; 

• сприяння підвищенню загального рівня твор-
чої активності рекламістів (проведення фестивалів, 
конкурсів тощо), популяризація кращих зразків рек-
ламної творчості; 

• сприяння підвищенню кваліфікації працівни-
ків рекламної сфери (проведення конференцій, семі-
нарів, тренінгів); 

• сприяння розвиткові системи фахової підго- 
товки рекламістів. 

В Україні система органів саморегулювання  
рекламної діяльності представлена найбільш відо-
мими громадськими організаціями: Українська асо-
ціація маркетингу (УАМ), Спілка рекламістів Укра-
їни, Всеукраїнська рекламна коаліція, Асоціація  
зовнішньої реклами України, Українська асоціація 
директ-маркетингу, Міжнародна асоціація марке- 
тингових ініціатив, Індустріальний Телевізійний 
Комітет. 
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30 вересня 2011 року на Форумі громадських 
асоціацій України, які представляли більшість фа- 
хівців маркетингу та реклами, були прийняті стан-
дарти недискримінаційної реклами за ознакою статі. 
Фахівці сказали «ні» пошлості та поганому смаку в 
рекламі. Вони висловили своє переконання в необ-
хідності саморегулювання на цьому ринку, наголо-
шуючи на тому, що професіонали здатні робити 
ефективну рекламу, яка не дискримінує людину. 

Стандарти недискримінаційної реклами за 
ознакою статі – це механізм саморегулювання ринку 
реклами з метою підвищення ефективності реклам-
них продуктів та формування культури ринкових 
маркетингових відносин. 

Стандарти недискримінаційної реклами за 
ознакою статі були розроблені експертами Всеукра-
їнської громадської організації «Українська асоціа-
ція маркетингу» та Центру гендерно-правової освіти 
УАМ за участі та при екпертно-консультаційному 
сприянні Всеукраїнської рекламної коаліції, Асоціа-
ції зовнішньої реклами, Української асоціації ди-
рект-маркетингу, Міжнародної асоціації маркетин-
гових ініціатив, Спілки рекламістів України, КМГО 
«Інститут ліберального суспільства», МГО «Школа 
рівних можливостей», МГО «Український жіночий 
фонд», ВГО «Жіночий консорціум України» [20]. 

У процесі розробки національних Стандартів 
недискримінаційної реклами за ознакою статі в Ук-
раїні були враховані національні та міжнародні ви-
моги щодо фахової діяльності маркетологів і рекла-
містів, використані зразки відповідних стандартів, 
кодексів, меморандумів тощо, а також нормативно-
правове забезпечення та практичний досвід щодо 
впровадження політики рівних прав і можливостей 
для жінок і чоловіків в Україні. 

Дані стандарти недискримінаційної реклами за 
ознакою статі стосуються усіх засобів реклами.  
Стандарти не суперечать чинному національному 
законодавству [3-7, 10, 15, 16] та не претендують на 
вичерпність.  

Міжнародний та український досвід впрова-
дження стандартів щодо недискримінаційної рек-
лами за ознакою статі показує, що впровадження ге-
ндерної рівності та правил недискримінації відбува-
ється через прийняття певних правил і норм об’єд-
наннями рекламістів та маркетологів.  

Аналізуючи основні аргументи щодо необхід-
ності впровадження стандартів недискримінаційної 
реклами або інших саморегулівних норм, ми ба-
чимо – дискусія щодо гендерного представлення у 
рекламі ведеться навколо двох сфер, в яких іноді ви-
никають проблеми: 1) гендерне стереотипування: 
представлення чоловіків або (більш звично) жінок у 
стереотипних ролях; 2) зображення тіла, його наготи 
і сексуальної інсинуації. 

Питаннями запобігання сексизму у рекламі на 
рівні ЄС займаються Комітети та Парламент. Регу- 

лювання цих питань спирається на розуміння ген- 
дерної дискримінації та дискримінації загалом у за-
конодавстві ЄС. На законодавчому рівні тут діють 
різні закони та норми, які здебільшого регулюються 
двома основними законами: Європейською конвен-
цією з прав людини та Європейським кодексом прав 
людини; вони відносяться до юрисдикції різних су-
дів: Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та 
Європейського суду. 

Гендерна дискримінація визначається по різ-
ному у статті 14 ЄСПЛ та у первинному і вторин-
ному законодавстві ЄС. Це не дивно, тому що роль і 
сфера недискримінаційного права у різних правових 
системах не збігаються; оскільки сфери юрисдикції 
Європейського суду з прав людини і Європейського 
суду у застосуванні цих положень різко відрізня-
ються, тому й тлумачення різняться також. 

Зв'язок гендерної концепції та рекламної твор-
чості представляє собою привабливість рекламова-
ної продукції чи послуг та посилюється через засто-
сування, посилання на соціальні, в тому числі й ген-
дерні, ролі споживачів: стереотипні або традиційні. 
Критерії та стандарти реклами спрямовані на під- 
тримку позитивних, недискримінаційних гендерних 
ролей, прийнятних як для окремої людини, так й для 
суспільства. 

Таким чином, стандарти недискримінаційної 
реклами за ознакою статі можуть сприяти саморегу-
люванню у фаховому середовищі рекламістів та  
маркетологів, гармонізації соціоекономічних відно-
син у суспільстві шляхом запобігання дискриміна-
ції. 

Висновки. Глобалізація економіки означає не 
лише присутність відомих торгових марок на поли-
цях більшості магазинів у різних країнах світу, не 
лише єдину рекламну політику світових брендів для 
споживачів в різних регіонах світу, а й те, що лока-
льні бренди та маленькі компанії сьогодні борються 
за власного споживача зі світовими брендами, впли-
ваючи на споживчу поведінку та сприйняття пев-
ного продукту населенням багатьох країн. 

Високопрофісійна реклама впливає на зрос-
тання ринку для всієї категорії даного продукту, 
дискримінаційна реклама вбиває продукт для всіх 
операторів ринку. Сучасний споживач вимагає по-
важного відношення до себе, вивчення своїх гли-
бинних мотивів, формування трендів та ретельного 
підходу до інформаційних повідомлень. 

Одним з важливих трендів ХІХ століття є зміна 
суспільної думки щодо ролей жінок та чоловіків, 
впровадження гендерної рівності. Це вимагає етич-
ного поводження на ринках, відповідного ставлення 
до гендерних почуттів в суспільстві. Маркетинг по-
винен бути безперечно соціально відповідальним. В 
умовах розвитку інформаційного простору, коли 
компанії отримують інструменти для просування 
своїх продуктів до споживача в будь-якому куточку 
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світу, соціально відповідальна, виважена рекламна 
кампанія стає атрибутом цивілізованого бізнесу. 

Розглядаючи маркетинг як процес створення 
брендів, маркетологи та рекламісти не повинні забу-
вати, що цінності їх споживачів – це цінності суспі-
льства в якому вони живуть. Використовуючи за-
соби мистецтва рекламісти формують ці цінності, 
впливаючи на світогляд та спосіб життя особистос-
тей. 

Українські фахівці з реклами та маркетингу об-
рали шлях саморегулювання та взяли на себе відпо-
відальність за розвиток ринку. Тим, що в 2011 році 
були підписані стандарти недискримінаційної рек-
лами за ознакою статі та створений Індустріальний 
гендерний комітет з реклами, українські маркето-
логи показали, що прийняття таких стандартів пока-
зує готовність як фахівців, так і споживачів відмо-
витися від відвертої пошлості. У той же час форму-
вання механізму оцінки реклами саме фаховою спі-
льнотою надасть можливість не протиставляти кре-
атив та творчість зайвому моралізаторству та ханже-
ству, а саморегулювання – це шлях побудови грома-
дянського суспільства в країні, формування його де-
мократичних принципів.  
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Єфременко В. В., Гордієнко В. В. Необ-

хідність стандартів недискримінаційної реклами 
в Україні 

У статті розглянуто необхідність стандартів не-
дискримінаційної реклами за ознакою статі, історія 
виникнення поняття «сексизм»; визначено складові 
поняття «гендер» та гендерних стереотипів, особли-
вості використання стереотипів у рекламі; обґрунто-
вано необхідність коректності та етичності реклами 
на соціальному рівні; розглянуто нормативну базу 
рекламної діяльності та функції рекламного саморе-
гулювання.  

Доведено, що стандарти недискримінаційної 
реклами за ознакою статі можуть сприяти саморегу- 
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люванню у фаховому середовищі рекламістів та  
маркетологів, гармонізації соціоекономічних відно-
син у суспільстві шляхом запобігання дискриміна-
ції. 

Ключові слова: стандарти недискримінаційної 
реклами, гендер, гендерна рівність, етичність, рек-
ламні стандарти, саморегулювання, сексизм, стерео-
типи. 

 
Ефременко В. В., Гордиенко В. В. Необходи-

мость стандартов недискриминационной ре-
кламы в Украине 

В статье рассмотрена необходимость стандар-
тов недискриминационной рекламы по признаку 
пола, история возникновения понятия «сексизм»; 
определены составляющие понятия «гендер» и ген-
дерных стереотипов, особенности использования 
стереотипов в рекламе; обоснована необходимость 
корректности и этичности рекламы на социальном 
уровне; рассмотрена нормативная база рекламной 
деятельности и функции рекламного саморегулиро-
вания.  

Доказано, что стандарты недискриминацион-
ной рекламы по признаку пола могут содействовать 
саморегулированию в профессиональной среде ре-
кламистов и маркетологов, гармонизации социоэко- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

номических отношений в обществе путем предот-
вращения дискриминации. 

Ключевые слова: стандарты недискриминаци-
онной рекламы, гендер, гендерное равенство, этич-
ность, рекламные стандарты, саморегулирование, 
сексизм, стереотипы. 

 
Efremenko V., Hordiienko V. Necessary stand-

ards of non-discriminatory advertising in Ukraine 
In the article the necessity of non-discriminatory 

advertising standards on the basis of the article, the his-
tory of the concept of "sexism"; the constituents of the 
concepts of gender and gender stereotypes, especially 
the use of stereotypes in advertising; the necessity of 
correctness and ethicality of advertising on a social 
level; the regulatory framework of promotional activi-
ties and functions of advertising self-regulation.  

It is proved that the non-discriminatory advertising 
standards on the grounds of gender can contribute to 
self-regulation in a professional environment, advertis-
ers and marketers, the harmonization of socio-economic 
relations in society by preventing discrimination. 

Keywords: non-discriminatory advertising stand-
ards, gender, gender equality, ethics, advertising stand-
ards, self-regulation, sexism, stereotypes. 
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ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  
СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Фінансова стійкість є 

одним з найважливіших елементів фінансового 
стану підприємства, який забезпечує діяльність під-
приємства на основі збільшення прибутку, плато-
спроможності і кредитоспроможності в умовах до-
пустимого рівня ризику. Саме фінансова стійкість є 
гарантією виживання і розвитку будь-якого 
підприємства. Фінансова стійкість характеризує 
ступінь фінансової незалежності підприємства щодо 
володіння своїм майном і його використанням. Ви-
щою формою стійкості підприємства є його здат-
ність до розвитку (адаптації до нових умов господа-
рювання, оновлення і подальшого вдосконалення), 
що викликає необхідність мати гнучку структуру фі-
нансових ресурсів та обумовлює актуальність вдос-
коналення методів комплексної оцінки фінансової 
стійкості підприємства. Таким чином, розробка ме-
ханізму управління  фінансово стійким розвитком 
підприємства є досить актуальним і своєчасним пи-
танням для забезпечення сталості та певного рівня 
конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню різних аспектів управління сталим розвит-
ком підприємства (організації) і моделюванню да-
ного процесу присвячені роботи Н. Ветрової [1], 
Ф. Зінов’єва [2], М. Афанас’єва, В. Рогожина, В. Ру-
дики [3], Ю. Лисенка, П. Єгорова [4], С. Жданова [5], 
М. Кизима, В. Забродського, В. Зінченка, Ю. Коп-
чака [6], Г. Дібніса, В. Адоніна [7], О Кульмана [8] 
та ін.  

Узагальнюючи результати їх досліджень, від-
значимо наступне: розкриття суті поняття «механізм 
управління фінансово стійким розвитком підприєм- 
ства» припускає, перш за все, конкретизацію основ-
них положень, що розкривають його зміст без ураху-
вання особливостей, обумовлених організаційно-пра-
вовою формою господарювання та видом економіч-
ної діяльності, а саме: «механізм», «господарський 
механізм», «господарський механізм управління», 
«господарський механізм управління розвитком», 
«механізм управління стійким розвитком». Однак не-
достатньо розробленим є уточнення суті цього по-
няття з урахуванням особливостей, властивих під- 
приємствам, які функціонують в умовах кризи.  

Ціллю статті є визначення місця механізму уп-
равління розвитком підприємства в економічному 
механізмі управління підприємством і його еволю-
ційних форм та розробка  внутрішньої структури ме- 

ханізму управління фінансово стійким розвитком 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Господарський механізм трансформаційної еконо-
міки представляється як «…комплекс науково об-
ґрунтованих, спеціально розроблених і законодавчо 
закріплених державою форм і методів дії на соці- 
ально-економічний розвиток суспільства на мікро-, 
мезо- і макрорівні з метою реалізації інтересів  
суб'єктів і об'єктів господарювання» [1, с. 86–87]. 
При цьому слід виділяти три функції господарського 
механізму: 1) забезпечення відповідності конкретних 
господарських форм рівню розвитку продуктивних 
сил соціально-економічної системи (СЕС); 2) забез-
печення реалізації інтересів суб'єктів і об'єктів гос-
подарювання; 3) підтримка економічної політики 
держави.  А оскільки всі функції знаходяться в єдно-
сті та взаємно доповнюють одна одну, то немає не-
обхідності виділяти окремо «механізм викорис-
тання законів» і «механізм реалізації економічних 
інтересів», оскільки вони реалізуються безпосеред-
ньо у функціях господарського механізму.  

 В умовах ринку поняття «господарський меха-
нізм» має враховувати такі важливі аспекти, як кон-
куренцію й економічну лібералізацію, тобто атри-
бути, властиві саме ринковій системі господарю-
вання [2,  с. 5]. 

На відміну від класичних підходів представля-
ється, що господарський механізм ринкової еконо-
міки слід розглядати як складну, динамічну систему 
і, згідно з функціональним підходом, виділяти в 
його складі зовнішню (організаційну) та внутрішню 
(сутнісну) структури, а також підсистему критеріїв і 
індикаторів, за допомогою яких визначається ефек-
тивність господарського механізму.  

Отже, організаційна структура господарського 
механізму соціально-економічної системи (СЕС)  
містить такі елементи: забезпечувальну сферу, що 
формує принципи господарського механізму; функ-
ціональну сферу, що містить три підсистеми – меха-
нізм організації економічної діяльності, механізм за-
безпечення економічної діяльності та механізм уп-
равління економічною діяльністю; критерії й інди-
катори ефективності господарського механізму. 

У ринковій економіці вплив господарського ме-
ханізму на різні аспекти розвитку СЕС проявляється 
кількісно та якісно. Кількісний вплив господар-
ського механізму визначається сумою економічних 

Менеджмент 



С. Я. Єлецьких 

184 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

ресурсів, що акумулюються та виділяються на різні 
цілі, а якісно – у способах формування економічних 
ресурсів, каналах і формах їх руху, умовах виді-
лення. Саме якісні аспекти розвитку господарського 
механізму обумовлюють його внутрішню струк-
туру, що містить дві підсистеми – ресурсне забезпе-
чення та економічне регулювання. 

Необхідно зазначити, що ресурсне забезпе-
чення суб'єктів господарювання у плановій еконо-
міці здійснювалося, в основному, за рахунок засобів 
Державного бюджету, тоді як в ринковій економіці – 
за рахунок самофінансування (власних фінансових 
ресурсів юридичних і фізичних осіб), банківського 
кредитування (виділення грошових коштів на прин-
ципах терміновості, платності, поворотності та за-
безпеченості), акціонування (колективного фінансо-
вого забезпечення, мобільної та раціональної форми 
концентрації та перерозподілу фінансових ресурсів, 
що забезпечує суспільний контроль за ефективністю 
використання грошових коштів через вторинні  
ринки цінних паперів), інвестування (вкладення за-
собів у різні об'єкти з метою отримання доходу у ви-
гляді дивідендів або соціального ефекту) й оренди 
(операційної або фінансової). 

Аналізуючи діяльність підприємства як основ-
ного господарюючого суб'єкта ринкової економіки, 
Н. Афанасьєв, В. Рогожин і В. Рудика ототожнюють 
поняття «господарський механізм» і «господарсь-
кий механізм управління», розуміючи під ним «... ці-
лісну систему, яка складається зі взаємопов'язаних 
підсистем: критерії управління й оцінювання персо-
налу; елементи об'єкта управління, на які здійсню-
ються дії (чинники управління); ресурси і стимули, 
за допомогою яких здійснюється дія; методи розра-
хунку й ухвалення управлінських дій» [3,  с. 53]. Ви-
щезгаданими авторами підкреслюється системний 
характер господарського механізму управління, а 
також можливість формування стійких конфігура-
цій (шаблонів) вирішення завдань у процесі стабіль-
ного функціонування підприємства та СЕС у ці-
лому.  

Ю. Лисенко та П. Єгоров ототожнюють по-
няття «господарський механізм» і «ринковий меха-
нізм функціонування економіки». При цьому вони 
стверджують, що «… ринковий механізм функціо-
нування економіки пред'являє нові вимоги до внут-
рішнього механізму управління підприємством 
(ВМУП), який повинен розроблятися як для окре-
мих елементів, так і для всього підприємства в ці-
лому, та націлюватися на активізацію людського 
чинника, гнучкість і пристосовність до зовнішнього 
оточення, що забезпечує підприємству належну 
ефективність і конкурентоспроможність» [4,  с. 86]. 
На їх думку, основою розвитку ВМУП є зміна орга-
нізації виробництва, праці й управління, а також 
«пристосування» організаційно-економічного меха-
нізму до ринкових умов господарювання.  

С. Жданов  стверджує, що аналіз процесу уп-
равління сучасним підприємством як складною та 
динамічною системою містить такі важливі функції, 
як визначення цілей, планування, облік, звітність, 
контроль; управління виробництвом, постачанням, 
збутом; нормування, технічне обслуговування; уп-
равління фінансами, персоналом, структурою під- 
приємства, внутрішніми комунікаціями та зв'язками 
з багатьма іншими зовнішніми організаціями. Це до-
зволяє виділити в рамках загальної системи управ-
ління три підсистеми: виробничу, організаційну й 
економічну. У свою чергу, процес економічного уп-
равління здійснюється та відбувається шляхом пере-
дачі необхідної об'єктивної інформації як від низу 
до верху, так і зверху вниз через основні структурні 
елементи існуючого господарського механізму, під 
яким слід розуміти «… структурну сукупність орга-
нізації його функціонування, методів здійснення 
економічних відносин у процесі господарської дія-
льності з виробництва та реалізації матеріальної або 
інформаційної продукції, що випускається, забезпе-
чення послуг, отримання за них виручки, викорис-
тання основних і оборотних фондів і капітальних 
вкладень, підвищення економічної ефективності ді-
яльності підприємства» [5, с. 8]. 

Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, 
що механізм управління розвитком підприємства як 
СЕС проходить у своєму розвитку три стадії еволю-
ції (набуває три еволюційні форми):  механізм адап-
тації та коректування діяльності підприємства до 
змін економічного, соціально-демографічного та по-
літичного середовища, а також коливань на світо-
вому, національному, регіональному та галузевому 
ринках; механізм оновлення, що припускає розши-
рене відтворення на інноваційній основі техніки, те-
хнології, організації й управління підприємством; 
механізм вдосконалення, що передбачає, з одного 
боку, ліквідацію диспропорцій, що існують на під- 
приємстві, і суперечностей, а з іншої – створення но-
вих диспропорцій і суперечностей як джерел пода-
льшого розвитку. Саме цим механізм управління  
розвитком відрізняється від механізму управління 
функціонуванням підприємства. Місце механізму 
управління розвитком підприємства в економічному 
механізмі управління підприємством і його еволю-
ційні форми представлено на рис. 1. 

У складі механізму управління фінансово стій-
ким розвитком підприємства необхідно виділити 
внутрішню структуру, що визначає суть цього меха-
нізму (рис. 2). 

Основним компонентом механізму управління 
розвитком підприємства є мета або цільова функція, 
що передбачає постановку конкретних цілей у га-
лузі економічного розвитку підприємства й визна-
чення терміну їх реалізації. Цільова функція містить 
у собі низку цілей, поєднаних у єдину систему, що 
має певну ієрархічну структуру.  
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Рис. 1. Місце механізму управління розвитком підприємства в економічному механізмі  

управління підприємством і його еволюційні форми 
 
Формування цільової функції є складним про-

цесом, що пов'язаний із виробленням стратегічних 
напрямків соціально-економічного розвитку, прий-
няттям відповідних рішень і виробленням механізму 
їх реалізації. Накреслюючи цільові функції, держава 
бере на себе не тільки те, що непідвладне ринковій 
системі. Найважливішим напрямом реалізації 
цільової функції є визначення пріоритетів економіч-
ного розвитку підприємства. Саме вона визначає 
(задає) вектор розвитку підприємства як системи.  

Цілі управління розвитком підприємства по-
винні базуватися на таких принципах: 1) досяжно-
сті, тобто очікуваний результат розвитку підприєм-
ства повинен відповідати реальним і потенційним 
його можливостям (ресурсним і організаційним); 
2) несуперечності умовам зовнішнього середовища; 
3) прогресивності, тобто можливості підтримувати 
процес стійкого розвитку з урахуванням особливос-
тей стадій життєвого циклу підприємства; 4) своє- 
часності, тобто забезпечувати безперервність про-
цесу розвитку підприємства за рахунок перманент-
ного формування і вибору нової мети після досяг-
нення попередньої; 5) інтегрованості, тобто поєдну-
вати в собі інтереси та прагнення різних зацікавле-
них сторін і підприємства в цілому.   

Побудована на цих принципах мета розвитку 
підприємства формує мету функціонування власне 
механізму управління його розвитком, яка полягає в 
створенні адекватного реаліям господарювання 

комплексу методів, програм і технологій управління 
розвитком підприємства, що регламентують його 
поведінку залежно від стадії та фази життєвого  
циклу. 

З вищесказаного виходить, що механізм управ-
ління фінансово стійким розвитком підприємства 
(МУФСРП) відрізняється від механізму управління 
розвитком підприємства, по-перше, характером про-
ектованого розвитку – стійкого, згідно з яким система 
підприємства здатна не тільки сприймати збудливі дії 
мінливого зовнішнього середовища, але й успішно 
(ефективно) функціонувати. По-друге, цільовою 
спрямованістю на фінансово стійкий розвиток, згідно 
з яким кожен господарюючий суб'єкт, акумулюючи 
фінансові ресурси (джерела формування майна),  
прагне оптимізувати співвідношення «власні / залу-
чені (позикові)» виходячи з реалій функціонування.  

По-третє, характером управління – парамет- 
ричне адаптивне управління функціонуванням під- 
приємства з елементами раннього попередження 
впливу зовнішніх дестабілізуючих чинників. 

Висновки. На першому місці у складі внутріш-
ньої структури МУФСРП – цільова функція, яка 
складається з цілей, які визначаються для кожного з 
елементів структури. Цілі розвитку підприємства за-
лежать від тенденцій розвитку зовнішнього середо-
вища (світової та національної економіки), середо-
вища найближчого оточення (регіону, галузі), внут-

3  
рівень 

2  
рівень 

1  
рівень 

3 
ступінь 

2 
ступінь 

1 
ступінь 

Е
ф
ек
т
ив
ні
ст
ь 
уп
ра
вл
ін
ня

 

Механізм  
управління  
діяльністю 
підприємства 

Механізм  
управління 

функціонуванням 
підприємства 

Механізм  
управління  
розвитком 

підприємства 

Механізм адаптації та 
коригування діяль-

ності  
підприємства 

Механізм  
оновлення  
діяльності  

підприємства 

Механізм  
вдосконалення  
діяльності  

підприємства 

Стратегіч-
ний  

Оператив-
ний  

Р
ів
ні

 у
пр
ав
лі
нн
я 

  

Економічний механізм управління підприємством як СЕС 

Цілі управління  

Інновацій-
ний  



С. Я. Єлецьких 

186 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

рішнього середовища (визначається виходячи із ста-
дії та фази життєвого циклу). Найбільш активною 
складовою цільової функції підприємства є цілі, які 

формуються внутрішнім середовищем, що буде вра-
ховано надалі під час розроблення системи крите-
ріїв й індикаторів ефективності МУФСРП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Внутрішня структура механізму управління фінансово стійким розвитком підприємства 
 
У свою чергу цілі елементів структури  

МУФСРП конкретизуються за допомогою завдань, 
відповідно до яких формуються (підбираються) ме-
тоди, здатні забезпечити (підтримати) фінансово 
стійкий розвиток підприємства, і будується модель 
управління. Ефективність розробленої моделі уп-
равління фінансово стійким розвитком підприєм- 
ства залежить від рівня організації контролю над 
процесом її реалізації, тобто від організаційного су-
проводу. 

Система критеріїв досягнення мети (другого 
компоненту механізму управління фінансово стій-
ким розвитком підприємства) є певним кількісним 

спектром (сукупністю) одного або декількох показ-
ників (індикаторів), що характеризують плановий 
(прогнозний) вектор його розвитку.  

Виходячи з особливостей діяльності підпри-
ємств в умовах ринкової економіки, пропонується 
згрупувати критерії досягнення мети МУФСРП у 
три блоки:  

1) критерії оцінювання показників, що відобра-
жають стійкість розвитку зовнішнього середовища 
(світова та національна економіка) і, відповідно, 
ефективність адміністративно-управлінської діяль-
ності; 

Механізм  
управління цілями 
фінансово стійкого  

розвитку підприємства 

Механізм  
діагностики рівня 
фінансової стійкості 

підприємства 

Механізм прийняття 
рішень щодо управ-
ління фінансово  
стійким развитком  
підприємства 

Своєчасне формування 
орієнтирів розвитку 

підприємства виходячи  
з тенденцій розвитку  

галузі, регіону, національ-
ної та світової економіки, 
а також стадії та фази 

ЖЦП 

Розроблення інфор-
маційного та математич-
ного інструментарію, а 
також способів і прийо-
мів оцінювання, прогно-
зування й аналізу тенден-
цій розвитку зовніш- 
нього та внутрішнього 
середовища розвитку 
підприємства, середо-
вища найближчого ото-
чення, з урахуванням 
стадії та фази ЖЦП 

Формування  
адекватного стадії та фазі 
ЖЦП комплексу рішень, 

спрямованих  
на підтримку фінансово 

стійкого розвитку  
підприємства, локаліза-
цію негативних тенденцій 
розвитку, зниження ком-
пенсаційних витрат,  
подолання кризи 

Елементи МУФСРП Цілі МУФСРП Задачі МУФСРП 

- визначення стадії та фази життєвого 
циклу світової та національної еконо-
міки, підприємства; 
- формування цільової функції 
підприємства 

- формування комплексу критеріїв 
та індикаторів ефективності розвитку 
світової та національної економіки, 
підприємства та його підситем 
(напрямів забезпечення стійкого ро-
звитку); 
- діагностика фактичного стану 
підприємства та виявлення чинників, 
що дестабілізують стійкий характер 
його розвитку 

- вибір типу управління; 
- вибір методів, здатних забезпечити 
фінансово стійкий розвиток підприєм-
ства; 
- побудова моделі управління фінан-
сово стійким розвитком підприємства 
та її реалізація; 
- організація контролю над процесом 
реалізації моделі управління фінансово 
стійким розвитком підприємства; 
- оцінювання ефективності моделі 
управління фінансово стійким розвит-
ком підприємства на основі оціню-
вання фінансових індикаторів 
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2) критерії оцінювання показників, що відобра-
жають стійкість розвитку середовища найближчого 
оточення (регіон, галузь) і, відповідно, ефективність 
адміністративно-господарської діяльності; 

3) критерії оцінювання показників, що відобра-
жають стійкість розвитку внутрішнього середовища 
функціонування підприємства і, відповідно, ефек- 
тивність управлінсько-господарської діяльності. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ РОБІТ  

МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах те-

орія і практика управління диктують новий підхід до 
управління персоналом. В його рамках людські ре-
сурси підприємств і організацій розглядаються як 
найбільш цінний ресурс, а розвиток їх потенціалу – 
як важливе стратегічне завдання підприємств для 
досягнення успіху [1]. 

Український ринок інформаційних технологій 
пропонує широкий вибір програмних продуктів для 
вирішення актуальних проблем управління персона-
лом і оптимізації бізнес-процесів на підприємствах 
різного рівня організаційного розвитку та різних на-
прямків діяльності. 

Автоматизовані системи управління кадрами 
дозволяють вести облік працівників, видавати і ре-
єструвати накази, стежити за наданням відпусток, 
отримувати різноманітну аналітичну інформацію і 
вирішувати багато інших завдань. 

На сьогоднішній день існує досить багато сис-
тем управління кадрами, представлених як комп- 
лексними програмами, які охоплюють весь діапазон 
завдань управління людськими ресурсами, так і  
вузькоспеціалізованими рішеннями. Вартість таких 
систем варіюється від декількох сотень гривень до 
сотень тисяч доларів [2]. 

Завдання відбору персоналу на виконання робіт 
є важливою ланкою роботи підприємств. Правильне 
призначення співробітника на виконання завдання 
може підвищити не тільки продуктивність праці, але 
і збільшити прибуток підприємства, підвищити ло- 
яльність співробітників. 

Незважаючи на те, що існує велика кількість 
програмних продуктів для вирішення актуальних 
проблем з управління персоналом, призначення 
співробітників на виконання завдань проводиться в 
основному «вручну» начальниками відділів, цехів та 
інших підрозділів, рішення яких базуються на про-
фесійному досвіді і здоровому глузді. Однак дана 
основа недостатньо міцна та зі зростанням обсягів 
завдань, зменшенням допустимого часу реакції на 
зовнішні впливи, збільшенням кількості критеріїв, 
які необхідно враховувати для прийняття оптималь-
ного рішення, можливі проблемні ситуації для керу-
ючих. 

В існуючих програмних продуктах із управ-
ління кадрами розподіл робіт між співробітниками 
фіксується у програмі, але прийняття рішення про 

розподіл співробітників базується строго на перева-
гах начальника. 

У зв'язку з цим актуальною є автоматизація 
процесу розподілу робіт між співробітниками за до-
помогою математичних методів. 

Аналіз останніх досліджень. З математичної 
точки зору завдання про розподіл роботи між спів-
робітниками, враховуючи їх професійні якості,  
можна сформулювати як багатокритеріальну задачу 
про призначення. Завдання формулюється як задача 
про розподіл різних суб'єктів по різних об'єктах з 
урахуванням характеристик суб'єкта, які повинні пе-
вною мірою відповідати вимогам об'єктів. 

Існує безліч підходів до вирішення цих завдань. 
Ці підходи розглядалися в статтях O.І. Ларичева [3], 
С.В. Левіна, А. А. Петрика [4], О.Я. Ніконова, О.А. 
Подоляки, Е.В. Скакаліної, В.І. Протасова [5], А.В. 
Лотова, I.I. Поспєлова [6] та ін. 

У даних роботах пропонується вирішення за-
дачі про розподіл суб'єктів по різних об'єктах, однак 
не перевіряється ефективність даних методів в будь-
якому програмному забезпеченні. 

Метою статті є розробка математичної моделі 
розподілу людських ресурсів за завданнями на ма-
шинобудівному підприємстві з можливістю подаль-
шої реалізації даної моделі в автоматизованому про-
грамному продукті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
всій сукупності ресурсів машинобудівного підпри-
ємства особливе місце займають трудові ресурси, 
які на рівні підприємства називають кадрами або  
персоналом. Кадри – це найважливіший елемент 
продуктивних сил підприємства. До них відно-
ситься весь штатний склад працівників машинобуді-
вного підприємства. 

Всі працівники підприємства вносять в процес 
свою індивідуальну працю. Тому праця кожної лю-
дини, колективу підприємства зобов'язана бути за-
здалегідь спланована, організована. 

Зміст роботи всіх працівників безпосередньо 
залежить від конкретного робочого місця, посади, 
яку обіймає працівник, від економічної ролі в виро-
бничому процесі, організаційній структурі. 

Чим краще визначені функції кожного робо-
чого місця, посади на підприємстві, тим точніше  
можна встановити коло обов'язків, зміст праці кож-
ної категорії працівників. Тут правильний розподіл 
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праці дозволяє розставити всіх учасників виробни-
чого процесу за даними робочих місць з урахуван-
ням їх індивідуальних особливостей, і професійно-
ділових якостей. Поділ праці означає відокремлення 
різних видів праці, закріплення їх за учасниками да-
ного процесу. 

Поділ праці на машинобудівному підприємстві 
є диференціацією і спеціалізацією трудового про-
цесу по повноваженням працівниками, видам робіт, 
їх складності та іншими ознаками. 

За характером праці і цільовим призначенням 
робіт, що виконуються, весь персонал машинобу- 
дівного підприємства розподіляється на наступні ка-
тегорії: робітники, інженерно-технічні працівники, 

адміністративно-конторський і молодший обслуго-
вуючий персонал. Провідною є категорія робітни-
ків, праця яких безпосередньо створює матеріальні 
цінності. 

Поділ праці за технічною однорідністю робіт, 
що виконуються, виражається в тому, що робочий 
склад машинобудівного заводу групується за профе-
сіями та спеціальностями, кожній із яких відповідає 
чітко окреслене коло робіт. Наприклад, робітники 
на металорізальних верстатах поділяються за профе-
сіями токарів, фрезерувальників тощо [7]. 

Основними видами розподілу праці на машино-
будівному підприємстві є функціональне, техноло-
гічне і професійно-кваліфікаційне розподілення 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні види розподілу праці на машинобудівному підприємстві 
 
Згідно з технологічним розподілом праці фор-

мують виробничу структуру заводу, відповідно з 
функціональним розподілом – структуру кадрів, а 
відповідно з професійно-кваліфікаційним розподі-
лом  – професійно-кваліфікаційний склад кадрів. 

Технологічний поділ праці передбачає поділ 
усіх робіт за ознакою їх технологічної однорідно-
сті – ливарні, ковальські, складальні й інші роботи. 
Його основою служать подібні технологічні про-
цеси і застосовуються засоби праці. Ступінь поділу 
виробничого процесу на самостійні ланки виробни-
цтва залежить від особливостей продукції, що випу-
скається, обсягів випуску, типу виробництва. 

На основі технологічного поділу праці визнача-
ють склад структурних підрозділів підприємства, 
які визначають його виробничу структуру. Під ви-
робничою структурою підприємства розуміють 
склад основних і допоміжних виробництв, цехів, об- 

слуговуючих господарств виробничого призна-
чення і форми їх виробничих зв'язків. 

Функціональний розподіл праці означає розпо-
діл всіх працівників на групи залежно від їх участі у 
виробничому процесі і виконуваних функцій. Всіх 
працюючих ділять на промислово-виробничий пер-
сонал (ПВП) і персонал непромислових господарств 
і організацій, до яких відносять: ЖКГ, підсобні та 
сільськогосподарські підприємства, дитячі дошкі-
льні установи, клуби, поліклініки, профілакторії, які 
стоять на балансі підприємства. 

ПВП поділяють на робітників, службовців, мо-
лодший обслуговуючий персонал (МОП) та охо-
рону. Серед робітників виділяють основних, зайня-
тих безпосереднім виготовленням продукції, управ-
лінням виробничим обладнанням, і допоміжних, які 
здійснюють обслуговування основного виробни- 
цтва, тобто забезпечують всім необхідним: ремонт- 
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ними, транспортними, складськими та іншими пос-
лугами. 

До службовців відносять працівників підпри-
ємства, що виконують функції управління виробни-
цтвом. Серед них виділяють керівників, фахівців і 
технічних виконавців. 

До керівників відносять робітників, які здійс-
нюють організацію виробничого процесу і керівни-
цтво ним на будь-якому рівні управління (ділянка, 
цех, відділ, виробництво, завод). До фахівців відно-
сять працівників, які мають вищу або середньо-спе-
ціальну освіту, що виконують інженерно-технічні, 
економічні, юридичні роботи, зайняті контролем, 
обліком, підготовкою і оформленням документів, 
господарським обслуговуванням. 

МОП виконує функції з утримання в чистоті і 
порядку всіх приміщень і території підприємства. 

Персонал охорони поділяють на пожежний і 
сторожовий, який виконує функції щодо забезпе-
чення збереження власності підприємства, протипо-
жежної безпеки і загального порядку. 

На основі функціонального поділу праці фор-
мують соціальну структуру кадрів, що характеризує 
співвідношення кожної категорії працівників у зага-
льній чисельності, виражену у відсотках. Структура 
кадрів з часом може змінюватися у зв'язку з впрова-
дженням досягнень НТП, змінами обсягів і номенк-
латури продукції, що випускається та іншим. Для  
відшкодування працівників, що вибули з виробни- 
цтва, на підприємстві в рамках кадрової політики ве-
дуть роботу з добору, підготовки нових та перепід-
готовки наявних кадрів. 

Професійно-кваліфікаційний поділ праці – це 
поділ співробітників за професіями (спеціальнос-
тями) та по групах складності праці. Професія ха- 
рактеризує сукупність знань і практичних навичок, 
необхідних для виконання тих чи інших робіт. Спе-
ціальність висловлює конкретну галузь діяльності в 
межах професії (наприклад, токар може мати спеці-
альності: карусельник, розточувальник та ін.). Усе-
редині професії (спеціальності) виробничий профіль 
працівника визначається його кваліфікацією, яка ха-
рактеризує ступінь оволодіння професійними знан-
нями і навичками. Вона знаходить своє вираження в 
присвоєнні робітникові відповідного розряду, фа- 
хівцю – кваліфікаційної категорії або кваліфікацій-
ного бала. 

Для підтримання кваліфікації керівників та фа-
хівців на високому рівні через кожні 3-5 років орга-
нізовують їх навчання і перепідготовку на спеціаль-
них курсах підвищення кваліфікації, а також періо-
дично проводять їх атестацію [7]. 

На основі поєднання всіх форм поділу праці 
встановлюють пропорційне співвідношення складу 
працівників в цехах і виробництвах по групах пра-
цюючих і визначають потребу машинобудівного 
підприємства в кадрах. 

При автоматизації процесів управління люд- 
ськими ресурсами важливу роль відіграє автомати-
зація розстановки кадрів відповідно до робіт і  
завдань, виходячи з можливостей працівника, а не 
посади, яку він обіймає. 

Комп'ютеризація кадрової роботи будь-якого 
підприємства в сучасних умовах є одним із ключо-
вих напрямків його розвитку та конкурентоспромо-
жності на ринку. Оскільки автоматизована обробка 
кадрових даних, прийняття персональних рішень, 
автоматизація окремих кадрових процедур і техно-
логій дають значний виграш у часі і перевагу перед 
конкурентами, виграється не тільки час, а й зменшу-
ються пов'язані з цим матеріальні витрати та інші 
ризики. 

Для того, щоб автоматизувати процес оптима-
льного призначення співробітників на виконання 
робіт, будемо використовувати математичну мо-
дель. Розподіл співробітників на роботи, врахову-
ючи їхні професійні якості називається багатокрите-
ріальною задачею про призначення (БЗП). 

Існують різноманітні математичні підходи ви-
рішення цих задач, такі як: теоретико-ігровий підхід 
для вирішення багатокритеріальної задачі про приз-
начення, підходи, засновані на методах генетичного 
консиліуму, нечіткої логіки, підходи, засновані на 
алгоритмах порядкової нормалізації критеріїв й 
інші. 

У даній статті буде розглянуто метод, заснова-
ний на людино-машинних процедурах. Особа, яка 
приймає рішення (ОПР), вирішує, кого призначити 
на певний вид роботи, та взаємодіє з системою, роз-
ставляючи свої переваги у вигляді вагових коефіці-
єнтів, а система у свою чергу допомагає зробити ви-
бір ОПР (керуючому підприємства). 

Постановка задачі: 
Є 2 вихідні множини по n елементів в кожній, 

які характеризується сукупністю оцінок по N крите-
ріям. 

С (С1, С2, ..., Сi, ..., Сn ) – множина, елементи 
якої називаються суб'єктами (співробітники). 

O (O1, O2, ..., Oj, ... О) – множина, елементи 
якого називаються об'єктами (роботи). 

К = (К1, К2, ..., КN) – множина критеріїв оцінки 
суб'єктів і об'єктів. 

Потрібно на основі переваг ОПР (керуючого) 
знайти ефективне рішення з максимально можли-
вим числом найкращих, з точки зору ОПР, призна-
чень. 

Кожна оцінка на шкалі критерію має два фор-
мулювання, відображаючи взаємні вимоги та мож-
ливості елементів двох множин. Шкали критеріїв – 
порядкові, з невеликим, як правило, числом оцінок, 
упорядкованих від кращої до гіршої. Оцінки можуть 
бути як словесні, так і чисельні. 
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Частина критеріїв відображає вимоги суб'єктів 
і можливості об'єктів, інша частина – вимоги об'єк-
тів і можливості суб'єктів щодо їх задоволення. 

Критеріальна відповідність – це відмінність по 
одному з критеріїв між вимогами суб'єкта (об'єкта) і 
можливостями об'єкта (суб'єкта). Вимоги i-го еле- 
мента по k-му критерію (Tikp) задоволені можливос-
тями j-го елемента по k-му критерію (Vjkt), якщо  
р> t. При цьому критеріальна відповідність іде- 
альна. Ідеальним призначенням назвемо пару  
{Ci, Oj}, для якої взаємні вимоги повністю задово-
лені за всіма критеріями, тобто всі критеріальні від-
повідності ідеальні. 

Призначенням назвемо будь-яку пару {Ci, Оj}, 
утворену двома елементами, що належать різним 
вихідним множинам. Є множина з (n · n) призначень 
{Ci, Oj},i, j = 1,2, ...,n, для двох вихідних множин з n 
елементів С і О. 

Назвемо рішенням багатокритеріальної задачі 
про призначення одиничну діагональну матрицю  
M (n · n), діагональні елементи якої відповідають 
призначенням, що формує рішення. Зауважимо, що 
кількість можливих рішень для розмірності вихід-
них множин С {n} і О {n} дорівнює n!. 

Далі призначення ранжуються, тобто кожному 
можливому призначенню повинен бути присвоєний 
ранг, що відображає його якість з точки зору ОПР. 
Тоді будь-яке рішення МЗН може бути охарактери-
зоване сукупністю рангів окремих призначень, які 
сформували рішення. 

Необхідно на основі переваги ОПР визначити і 
вибрати з множини ефективних рішень таке, для 
якого сума рангів, кращих за якістю S призначень  
(S <= n) мінімальна 

Алгоритм розв'язання задачі розподілу робіт 
між співробітниками містить наступні кроки.  

1. Необхідно виконати формальний аналіз да-
них, який проводиться без участі ОПР. Формально 
відносини між елементами двох множин (суб'єктів і 
об'єктів) можуть бути охарактеризовані вектором 
відповідності Rij(i, j = 1, 2, ..., n), k-й компонент 
якого відображає ступінь відповідності характерис-
тик елементів по k-му критерію. Таким чином, на 
етапі аналізу даних еквівалентом поняття «критері-
альна відповідність з N-го критерію» є компонент 
вектора відповідності, який підраховується наступ-
ним чином: 
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,

ikp jkq
ijk

k ikp jkq

якщо T V p q
R

r якщо T V

 ≤ ≥=  >
 (1) 

де Tikp – вимога i-гo елемента однієї множини  
(суб'єкта або об'єкта), яка виражається р-ю по по-
рядку оцінкою на шкалі вимог за k-им критерієм; 

Vjkp – відповідні можливості j-гo елемента іншої 
множин, що виражаються q-ю оцінкою на шкалі  
можливостей того ж k-го критерію; 

rk – число оцінок на шкалі k-го критерію, на якій 
вимоги перевищують можливості. 

2. Для кожного вектора відповідності форму-
ється агрегований критерій – згортка вектора відпо-
відності (Gij). Значення згортки обчислюють як 
суму відхилень за кожним з компонентів вектора 
відповідності: 

 ( )ij ijkG SUM R= . (2) 

3. Множина, що не входить в ідеальне призна-
чення Gij ≠ 0, розбивається на три підмножини:  

I + – підмножина критеріїв, за якими А (співро-
бітник 1) краще В (співробітника 2);  

I = – підмножина критеріїв, за якими А рівно-
цінно В; 

I- – підмножина критеріїв, за якими В краще А. 
4. ОПР призначає бали (вагові коефіцієнти)  

важливості для критеріїв (Wi) для кожного суб'єкта. 
Формулюється індекс згоди з гіпотезою про пере-
вагу А над В. Індекс згоди підраховується на основі 
ваг критеріїв: 

 .
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5. Індекс незгоди dAB з гіпотезою про перевагу 
А над В визначається на основі самого «суперечли-
вого» критерію – критерію, за яким В найбільшою 
мірою перевершує А: 

Щоб врахувати можливу різницю довжин шкал 
критеріїв, різниця оцінок В і А відносять до дов-
жини найбільшої шкали  

 max ,
i i

B A
AB i I

i

l l
d

l
−∈

−=   (4) 

де ,i i
A Bl l – оцінки альтернатив А і В за i-м критерієм; 

iL –  довжина шкали i-го критерію. 

6. Задаються рівні згоди (с) і незгоди (d), з 
якими порівнюються розраховані індекси для кож-
ної пари альтернатив. 

Якщо CAB ≥ з і dAB ≤ d, то альтернатива А (спів-
робітник 1) перевершує альтернативу B (співробіт-
ника 2). 

7. Із безлічі альтернатив вибирається одна, яка 
вигідно відрізняється від інших, ця альтернатива пе-
ремагає і виходить на перше місце (співробітник 
який підходить найкраще), на друге місце ставиться 
альтернатива, яка перевершує меншу кількість аль-
тернатив і так далі. 

Висновки. У результаті аналізу існуючих мате-
матичних методів для оптимального розподілу робіт 
між співробітниками був запропонований математи-
чний метод, заснований на людино-машинних про-
цедурах, що розраховує вектор відповідності, мат-
риці згод і незгод, що дозволяє спростити прийняття 
рішення керівнику підприємства. 
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щення ефективності процесу розподілу робіт між 
співробітниками машинобудівного підприємства 
за допомогою математичних методів 

У статті розглянуто основні види поділу праці 
на підприємстві, запропоновано математичний ме-
тод для розподілу робіт між співробітниками під- 
приємства, заснований на розрахунку компонентів 
вектора відповідності, матриць згод і незгод і виве-
дення прийняття рішення, що дозволяє полегшити 
роботу керівника. 

Ключові слова: трудові ресурси, персонал, бага-
токритеріальна задача про призначення, критерії,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

альтернатива, ОПР, індекс згоди, індекс незгоди, 
множина, вагові коефіцієнти. 

 
Нечволода Л. В., Пилипенко Е. В. Повыше-

ние эффективности процесса распределения ра-
бот между сотрудниками машиностроительного 
предприятия с помощью математических мето-
дов 

В статье рассмотрены основные виды разделе-
ния труда на предприятии, предложен математиче-
ский метод для распределения работ между сотруд-
никами предприятия, основанный на расчете компо-
нентов вектора соответствия, матриц согласий и не 
согласия и вывода принятия решения, позволяющий 
облегчить работу управляющего. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, 
многокритериальная задача о назначениях, крите-
рии, альтернатива, ЛПР, индекс согласия, индекс не-
согласия, множество, весовые коэффициенты. 
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The article describes the main types of division of 
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method for the allocation of work between employees 
based on a calculation of the vector components of the 
compliance matrices of the consent and not the consent 
and the withdrawal of the decision, allowing to facilitate 
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МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІТ-ПРОЕКТІВ 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку ін-

формаційного суспільства важко уявити підприєм- 
ство або організацію, де б не використовували ін- 
формаційні технології. Адже використання новітніх 
інформаційних технологій дозволяє вдосконалити 
процеси управління на підприємстві, отримати 
більш раціональні варіанти вирішення управлін- 
ських завдань за рахунок впровадження математич-
них методів та інтелектуальних систем,  зменшити 
витрати часу працівників на виконання рутинної ро-
боти за рахунок її автоматизації, забезпечити досто-
вірність інформації, знизити обсяги документів на 
папері, удосконалити документообіг на підприєм- 
стві [1]. За даними Національного центру електрон-
ного самоврядування продовжує зростати вплив ін-
формаційних технологій на всі сфери життєдіяльно-
сті людини, суспільства та економіки, посилюється 
динаміка, масштаби та глибина IT-процесів [2]. На-
приклад, інвестиції у нематеріальні активи, зокрема 
програмне забезпечення та бази даних в Донецькій 
області становили в 2013-2015 рр. відповідно 
486199 тис. грн, 400539 тис. грн, 205143 тис. грн. У 
відсотках до загального обсягу це становило відпо-
відно 1,7%, 3,0%, 2,5% проти 0,8% у 2012 р. [3]. 
Проте постає питання визначення ефективності ви-
користання обраної інформаційної технології. Про-
блема оцінки ефективності інформаційних та інте-
лектуальних систем і технологій останнім часом ак-
тивно обговорюється, оскільки річні витрати під- 
приємств на інформаційні зросли за останні кілька 
років втричі, непродуктивні витрати за той же пе-
ріод збільшилися у шість разів, це сталося внаслідок 
спроби оснастити робочі місця комп'ютером. До 
того ж відсутність чітких показників ефективності  
часто призводить до внутрішніх суперечностей при 
формуванні бюджету підприємства і при аналізі 
його виконання, особливо при перевищенні плано-
вих витрат на інформаційні технології. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми оцінки 
економічної ефективності інформаційних систем 
розглянуто у роботах багатьох зарубіжних і вітчиз-
няних вчених К.Г. Скрипкіна [4], Н.І. Бузак [5], К.О. 
Палагути [6], Л.А. Поливаної [7], В.В. Євдокимова, 
Д.Л. Лозинського [8] тощо. Незважаючи на велику 
кількість робіт у цій галузі, на сьогодні немає зага-
льної систематизації існуючих методів та підходів 
оцінки ефективності ІТ-проектів їх впливу на ре-
зультати діяльності підприємств. Вищезазначене 
обумовило актуальність проблеми, що розгляда-
ється. 

Метою статті є аналіз існуючих методів та під-
ходів до оцінки ефективності впровадження ІТ-про-
ектів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «ІТ-проект» зазвичай використовується для 
позначення діяльності, пов'язаної з використанням 
або створенням певної інформаційної технології. До 
такого роду діяльності можна віднести розробку 
програмних додатків, створення інформаційних си-
стем, розгортання ІТ-інфраструктури. У Законі Ук-
раїни «Про Концепцію Національної програми ін-
форматизації» під проектом інформатизації розумі-
ється комплекс взаємопов'язаних заходів, зазвичай 
інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, 
використання певних матеріально-технічних, ін- 
формаційних, людських, фінансових та інших ре- 
сурсів і мають на меті створення визначених інфор-
маційних і телекомунікаційних систем, засобів ін-
форматизації та інформаційних ресурсів, які відпо-
відають певним технічним умовам і показникам яко-
сті [10]. Під ІТ-проектом буде матися на увазі про-
грамне забезпечення, інформаційні системи. 

Економічна ефективність інформаційної сис-
теми розглядається як результативність впровадже-
ної інформаційної системи, співвідношення між ре-
зультатами її впровадження і витратами на досяг-
нення запланованих результатів. Економічна ефек-
тивність ІТ-проекту може бути розрахована на різ-
них стадіях життєвого циклу інформаційної сис-
теми, а саме: на  стадії ініціювання розробки, стадії 
проектування, стадії створення, стадії впрова-
дження й експлуатації інформаційної системи. За- 
лежно від цього отримують різний характер розра-
хунків, спосіб їх проведення, ступінь деталізації. Ба-
зуючись на життєвому циклі ІТ-проекту існуючі ме-
тоди оцінки можна умовно розділити на дві групи 
залежно від використовуваного підходу: 

1. Апостеріорний підхід – об'єднує методи без-
посередньої оцінки результатів впровадження ін- 
формаційних систем на етапі експлуатації системи. 
Дані методи враховують різні ключові фактори до і 
після впровадження інформаційної системи і порів-
няння результату із затраченими зусиллями на реа-
лізацію проекту впровадження системи.  

2. Апріорний підхід – об'єднує методи оцінки та 
прогнозування результатів впровадження інформа-
ційної системи на етапі вибору рішення та узго-
дження обсягів інвестицій. В даних методах викори-
стовуються прогнозні значення ключових факторів, 
які визначаються на підставі побудованих моделей, 
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при цьому можуть бути враховані різні види ризи-
ків, що впливають як на ефекти, так і на витрати про-
екту впровадження інформаційної системи, а також 
різні неявні можливості [8]. 

Оскільки апостеріорний підхід передбачає  
оцінку ефективності ІТ-проекту на етапі його екс-
плуатації, то може бути використаний для аналізу 
ефективності виділених коштів і при прийнятті рі-
шення щодо продовження або припинення ІТ-про- 
екту (у разі його неефективності). Оцінка економіч-
ної ефективності на основі апостеріорного підходу 
передбачає проведення порівняльного аналізу фак-
тичних витрат, ефектів, які були отримані завдяки 
реалізації проекту і фактичного рівня досягнення ці-
лей ІТ-проекту. Застосування даного підходу дозво-
ляє визначати відхилення фактичних витрат від пла-
нових, виявляти недоцільні з економічної точки 
зору вкладення у розробку і впровадження ІТ-про- 
ектів. 

Методи, що базуються на апостеріорному під-
ході, безумовно, забезпечують високу точність  
оцінки ефективності ІТ-проектів, проте забезпечу- 

ють оцінку вже після впровадження та експлуатації 
ІТ-проекту, коли витрачено певні кошти. Серед різ-
них методів оцінки ефективності впровадження ін-
формаційних проектів, найбільш важливі ті методи, 
які дозволяють оцінити таку ефективність до реалі-
зації самого проекту, на етапі техніко-економічного 
обґрунтування, іншими словами, методи в рамках 
апріорного підходу. До них належать фінансові, ев-
ристичні методи та імовірнісні методи: IRR (Internal 
Rate of Return), ROI (Return on Investment), TEI 
(Total Economic Impact), NPV (Net Present Value), 
BSC (Balanced Scorecard), EVA (EconomicValue 
Added) (табл. 1). 

Слід звернути увагу, що ключовим моментом у 
використанні цих методів є оцінка прогнозованого 
ефекту від впровадження ІТ-системи. Зважаючи на 
те, що в даних методах використовуються прогнозні 
значення, достовірність числових оцінок безпосе- 
редньої вигоди від впровадження системи може ви-
кликати питання з боку менеджменту, що приймає 
рішення. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності ІТ-проектів* 

Назва методу методології Сутність методу Переваги Недоліки 

1 2 3 4 
Методологія оцінки, засно-
вана на досвіді і ефекті 
впровадження систем в по-
передніх проектах 

Оцінюється ряд запропонованих ключо-
вих показників проекту та їх порівняння з 
аналогічними показниками інших проек-
тів з тієї ж галузі за наявною базою даних 
проектів або на підставі інформації з від-
критих джерел 

Простота використання Відсутність гарантій того, 
що раніше досягнутий ре-
зультат буде досягнутий в 
рамках даного проекту 

Чистий приведений дохід, 
NPV 

Порівнюються поточні витрати і доходи, 
дає можливість визначити наявність або 
відсутність економічного прибутку 

Наочно дозволяє визна-
чити чи покриваються 
витрати на розробку в 
абсолютному значенні 

Немає аналізу ризиків, 
надмірна чутливість до 
зміни ставки дисконту-
вання 

Індекс рентабельності інвес-
тицій, ROI 

Загальний аналіз прибутку інвестицій в 
активи 

Розрахунок відносного 
перевищення вигоди над 
первинними вкладен-
нями капіталу 

Немає аналізу ризиків 

Внутрішня норма прибутко-
вості, IRR 

Дозволяє визначати процентну ставку від 
виконання проекту, яка порівнюється зі 
ставкою окупності, враховуючи ризики 

Дозволяє порівнювати 
проекти з абсолютно різ-
ним рівнем фінансу-
вання 

Складність розрахунків 

Термін окупності проекту 
(payback) 

Розраховується період, протягом якого 
загальний ефект відшкодовує капітал, 
вкладений на першому етапі 

Явно видно, чим буде 
менший термін окупно-
сті, тим проект буде 
більш привабливим 

Не враховує майбутньої 
вартості грошей 

Економічна додана вартість, 
EVA 

Обчислення різниці між чистим операцій-
ним прибутком фірми і всіма витратами, 
які може понести фірма на впровадження 
ІТ-проекту 

Може застосовуватися 
для оцінки ефективності 
як окремого проекту, так 
і в цілому для оцінки пе-
ретворень ІТ-інфра- 
структури 

Використовувати резуль-
тати розрахунку можна 
лише в динаміці  

Сукупна вартість володіння, 
ТСО 

Загальна оцінка суми витрат фірми на ІТ-
проект, яка включає прямі і непрямі ви-
трати 

Можливість порівню-
вати ефективність з ін-
шими компаніями анало-
гічного профілю 

Не оцінюється якість і час 
розробки ІТ-проекту 

Збалансована система пока-
зників, BSC 

Аналіз діяльності сервісної ІТ-служби фі-
рми за кожним напрямком визначаються 
цілі, які характеризують в майбутньому 
бажане місце ІТ в компанії 

Є додаткова формаліза-
ція показників ефектив-
ності 

Для конкретного підпри-
ємства самі показники, а 
також їх кількість може 
бути різною 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 

Інформаційна економіка, ІЕ ІТ-проект оцінюють на відповідність роз-
робленим критеріям 

Визначаються пріори-
тети проектних критеріїв 
ще до того, як розгляда-
ється будь який ІТ-про-
ект, а також розставля-
ються пріоритети біз-
несу підприємства 

Суб’єктивізм, який прояв-
ляється в аналізі ризиків 
проекту 

Сукупний економічний 
ефект – Total Economic Im-
pact (TEI) 

Оцінки інвестиційної вартості, за такими 
критеріями як вигоди, витрати, ризики і 
гнучкість 

Наочний і зрозумілий 
особі, що приймає рі-
шення про фінансування 
проекту, результат, ана-
ліз ризиків 

Достатньо вузький спектр 
застосування Використо-
вують для аналізу варіан-
тів впровадження визна-
ченого компоненту ІТ-ін-
фраструктури підприєм-
ства 

Управління портфелем ак-
тивів, PM 

Пропонується розглядати інвестиції ІТ, а 
також співробітників ІТ-відділів як ак-
тиви (а не як витратну частину), якими 
управляють за тими ж правилами і прин-
ципами, як і іншими будь-якими інвести-
ціями 

Керівник ІТ відділу під- 
приємства веде постій-
ний контроль над вкла-
деннями капіталу і оці-
нює інвестиції за крите-
ріями витрат, ризиків і 
вигод, як самостійний ін-
вестиційний проект 

Перехід на використання 
цього методу тягне за со-
бою як реорганізацію сис-
теми управління, так і 
зміна організаційної  
структури підприємства  

Справедлива ціна опціонів, 
ROV 

ІТ-проект розглядається з позиції його ке-
рованості в процесі цього проекту 

Можливість впливати на 
оцінювані параметри в 
ході реалізації проекту 

Складність розрахунку та 
проведення аналізу, знач-
ні часові витрати 

* Складено авторами за джерелами [4-9]. 
 
Окремо слід розглянути можливість застосу-

вання методу функціонально-вартісного аналізу для 
оцінки ефективності розробки ІТ-проекту. Сутність 
цього методу полягає в тому, що для кожної функції, 
яка реалізовується в ІТ-проекти проводиться вимі-
рювання та фіксація усіх необхідних ресурсів. Ана-
ліз функцій об'єкта і витрат на реалізацію функцій 
дозволить виявити найбільш економічний варіант 
об'єкта з точки зору його функціонального напов-
нення [11]. Цей аналіз дозволяє оцінити  ефект від 
впровадження  ІТ-проекту з точки зору мінімізації 
витрат на його розробку та впровадження. Оцінка 
ефективності ІТ-проекту на основі функціонально-
вартісного аналізу складається з наступних етапів: 

1. Будується функціональна модель ІТ-проекту 
у вигляді дерева функцій. Функціональна модель 
уточнюється, логіка її побудови перевіряється за до-
помогою методу FAST. 

2. Здійснюється оцінка значущості та важливо-
сті функцій (за допомогою методів експертного оці-
нювання. Як правило застосовують: метод попар-
ного порівняння, метод розстановки пріоритетів, 
метод аналізу ієрархій). 

3. Здійснюється вартісна діагностика функцій. 
4. На основі побудованих функціонально-вар- 

тісних діаграм визначають ступінь відповідності 
між витратами, відносної важливістю і корисністю 
функцій і приймають рішення про прийнятність (оп-
тимальність) аналізованого варіанта моделі ІТ-про-
екту. 

5. Здійснюється порівняльний аналіз між аль- 
тернативними варіантами функціональних моделей, 

вибирається оптимальний (найкращий) варіант реа-
лізації ІТ-проекту. 

Висновки. Таким чином, оцінка реалізації  
кожного конкретного ІТ-проекту  потребує чіткого 
розуміння цілей проведення оцінки, визначення па-
раметрів та системи економічних показників. Запро-
понована в результаті аналізу методика визначення 
ефективності ІТ-проекту на основі функціонально-
вартісного підходу дозволить знайти оптимальне 
співвідношення витрат та функціонального напов-
нення ІТ-проекту.   
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Гудкова К. Ю., Лях А. О. Методи та підходи 

до оцінки ефективності ІТ-проектів 
У статті на основі аналізу статистичної інфор-

мації показана активність інвестицій у розвиток ін-
формаційної інфраструктури суб'єктів господарю-
вання. Проаналізовано зміст терміну «ІТ-проект». 
Визначено, що складність оцінки ефективності ІТ-
проекту обумовлена цілями оцінки, складністю  
формування системи показників, за якими буде про-
водитися аналіз ефективності в кожному конкрет-
ному випадку. Виділені апостеріорний і апріорний 
підходи оцінки, у рамках яких проаналізовано (ви-
значено переваги і недоліки) фінансові, евристичні 
та імовірнісні методи оцінки.  

Запропоновано оцінювати ІТ-проект на основі 
функціонально-вартісного аналізу, який дозволяє 
співвіднести значимість функції, реалізованої в ІТ-
проекті з витратами на її реалізацію. 

Ключові слова: економічна ефективність, ІТ-
проект, фінансові методи, евристичні методи, імові-
рнісні методи, функціонально-вартісний аналіз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гудкова Е. Ю., Лях А. А. Методы и подходы 
к оценке эффективности ІТ-проектов 

В статье на основе анализа статистической ин-
формации показана активность инвестиций в разви-
тие информационной инфраструктуры субъектов 
хозяйствования. Проанализировано содержание 
термина «ІТ-проект». Определено, что сложность 
оценки эффективности ІТ-проекта обусловлена це-
лями оценки, сложностью формирования системы 
показателей, по которым будет проводиться анализ 
эффективности в каждом конкретном случае. Выде-
лены апостериорный и априорный подходы оценки, 
в рамках которых проанализированы (определены 
преимущества и недостатки) финансовые, эвристи-
ческие и вероятностные методы оценки.   

Предложено оценивать ІТ-проект на основании 
функционально-стоимостного анализа, который 
позволяет соотнести значимость функции, реализо-
ванной в ІТ-проекте с затратами на ее реализацию.  

Ключевые слова: экономическая эффектив-
ность, ІТ-проект, финансовые методы, эвристиче-
ские методы, вероятностные методы, функцио-
нально-стоимостной анализ. 

 
Gudkova E., Lyakh A. Methods and approaches 

to evaluating the effectiveness of IT projects 
In the article the activity of investment in the de-

velopment of information infrastructure of enterprises 
are shown on base of the analysis of statistical infor-
mation. A content of the term «IT project» is considered. 
It is determined that the complexity of effectiveness 
evaluation of IT project depends on the purpose of eval-
uation, the complexity of forming the system of indica-
tors for analyzing of IT project effectiveness. A posteri-
ori and a priori approaches are considered.  The ad-
vantages and disadvantages of financial, heuristic and 
probabilistic methods of economic effectiveness evalu-
ation are analyzed.  

It is proposed to evaluate an IT project on the basis 
of activity-based costing, which allows  to relate the im-
portance of the functions implemented in the IT project 
with the cost of its implementation. 

Keywords: economic efficiency, IT-project, finan-
cial methods, heuristic methods, probabilistic methods, 
activity-based costing. 
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ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
(на період 2016 – 2026 років) 

 
Обґрунтування необхідності схвалення нової  
редакції Концепції розвитку національної  
інноваційної системи на 2016-2026 рр. 

 
Специфічна модель господарювання, що скла-

лася в Україні, призвела до закріплення низки не-
сприятливих тенденцій, подальшого відставання у 
технологічному розвитку від провідних держав 

світу. Фактично країна опинилася в технологічній 
кризі. Експорт високотехнологічної української 
продукції становить лише 7% загального експорту 
промислових товарів. Обнадійливими виглядають 
тенденції підвищення цього показника: з 2011 р. – 
на 3%. Але відставання від нових індустріальних 
країн все ще є вражаючим – у 3-8 разів (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частка високотехнологічного експорту у загальному експорті промислових товарів* 
 

* Побудовано за: High-technology exports (% of manufactured exports) / Дані Світового банку [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS.  

 
Розвиток високотехнологічних галузей вимагає 

підвищених витрат на наукові та науково-технічні 
роботи. Але діюча система фінансування науки не 
передбачає доведення наукових розробок до комер-
ційного використання: за останні десять років на- 
укоємність ВВП скоротилася вдвічі та склала у  
2015 р. 0,62% ВВП [1] – мінімальне значення цього 
показника за всю історію незалежності України (для 
довідки: у 1991 р. наукоємність ВВП складала 2,5%) 
(рис. 2).  

На противагу у розвинених країнах показник 
загальних внутрішніх витрат на наукові дослі-
дження і розробки вже давно подолав межу у 3% 
ВВП [2]. Більше того, стійкі тенденції збільшення 
витрат на НДДКР спостерігаються і в деяких кра- 
їнах, що розвиваються. Так, за період 2008-2013 рр. 
загальні внутрішні витрати на НДДКР у Словенії 
збільшились на 0,96%, у Чеській Республіці – на 
0,67, Естонії – на 0,48, Словаччині та Польщі –  
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Рис. 2. Динаміка наукоємності валового внутрішнього продукту України * 

 
* Побудовано за даними: статистичного збірника «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за відповідні 

роки; Експрес-випуску Державної служби статистики України «Виконання наукових та науково-технічних робіт у  
2015 році» № 106/0/05.3вн-16 від  20.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
на 0,37 і 0,20% відповідно (рис. 3). Це є зрозумілою 
реакцією країн на посилення загальносвітової кон-
куренції та процесів глобалізації, оскільки в сучас-
них умовах інвестиції в науку та інновації виступа-
ють важливою умовою підвищення темпів довго-
строкового економічного зростання. На цьому, у 
тому числі зробив наголос генеральний директор 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
Френсіс Гаррі під час презентації 15 серпня Глоба-
льного індексу інновацій 2016 [3] (вставка). 

У структурі фінансування наукових і науково-
технічних робіт (за джерелами), що склалася в Ук-
раїні (рис. 4), спостерігаються суттєві зміни у на-
прямі скорочення частки коштів вітчизняних замов-
ників: за період 2000-2015 рр. – на 18,3%, що свід-
чить про відсутність можливості та/або бажання 
останніх інвестувати кошти у нові знання. Частка 
іноземних джерел фінансування НДДКР, які протя-
гом багатьох років відігравали відносно важливу 
роль, у 2015 р. склала лише 70,8% рівня 2010 р. Пи-
тома вага бюджетних коштів також зменшилась, а 
по відношенню до ВВП обсяги фінансування науко-
вої та науково-технічної діяльності є більш ніж у ві-
сім разів меншими, ніж визначені законодавством. 
Зокрема, у п. 2 статті 48 Закону України «Про на- 
укову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 р. 
№ 848-VIII відзначається: «Держава забезпечує бю-
джетне фінансування наукової і науково-технічної 
діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового 
внутрішнього продукту України» [7].  

 
 

                                                        
1 У дужках наводяться місця країн, які вони посідали у 2015 р.  

 
Вставка 

Відповідно до Глобального індексу інновацій 
2016 (The Global Innovation Index 2016, GII) – спіль-
ної доповіді Всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності (World Intellectual Property Organi-
zation, WIPO), Корнелльского університету (Cornell 
University) і міжнародної бізнес-школи INSEAD (за 
методикою якої розраховується індекс), у якій наво-
дяться річні рейтинги (за 82 індикаторами) іннова-
ційного потенціалу та результатів інноваційної ді-
яльності більше ніж 100 країн світу, лідерами інно-
ваційного розвитку в 2016 р. були визнані [4-6]:  

1. Швейцарія (у 2015 р. займала 1 місце 1);  
2. Швеція (3 місце );  
3. Великобританія (2 місце); 
4. США (5 місце); 
5. Фінляндія (6 місце);  
6. Сінгапур (7 місце);  
7. Ірландія (8 місце);  
8. Данія (10 місце);  
9. Нідерланди (4 місце);  
10. Німеччина (12 місце).  
Серед 128 країн рейтингу Україна посіла 56  

місце – між Монголією та Бахрейном. З 2007 р., 
коли було ініційовано це глобальне дослідження і по-
будова рейтингу країн світу за показником розви-
тку інновацій, який його супроводжує, Україна за-
йняла найкращу свою позицію. По відношенню до по-
переднього року Україна піднялась в рейтингу на ві-
сім позицій.  
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Рис. 3. Загальні внутрішні витрати на НДДКР у країнах-лідерах інноваційного розвитку  

та деяких країнах, що розвиваються, % до ВВП* 
 

* Побудовано за: Gross domestic expenditure on R&D % of GDP [Електронний ресурс] / Eurostat. – Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_20. 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура загального обсягу фінансування наукових  
і науково-технічних робіт в Україні за джерелами, %* 

 

* Побудовано за даними: статистичного збірника «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за відповідні 
роки; Експрес-випуску Державної служби статистики України «Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2015 
році» № 106/0/05.3вн-16 від 20.04.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
Незадовільний стан фінансування наукової 

сфери (за рахунок усіх джерел) безпосередньо впли-
ває на стан інноваційних процесів в країні, активіза-
ція яких залишається актуальною проблемою протя-
гом усього періоду незалежності України, оскільки 
від її вирішення багато в чому залежать результати 
внутрішніх структурних перетворень.  

Статистичні дані говорять про загасання остан-
німи роками й без того слабких інноваційних проце-
сів, що обумовлено сучасними складними макроеко-
номічними умовами, несприятливим до інновацій 
станом ділового та регуляторного середовищ, недо-
статніми та нестабільними обсягами фінансування 
інноваційних процесів у промисловості.  
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Так, незважаючи на підвищення порівняно з 
попереднім роком значення відносного показника 
інноваційної активності підприємств – у 2015 р. 
інноваціями в Україні займалося кожне шосте про-
мислове підприємство (17,3%), – в абсолютному ви-
раженні його зменшення було значним – на 56,4% 
відносно 2010 р. і на 51,2% відносно 2014 р. [1]. Так 
само частка промислових підприємств, що впрова-
джували інновації, хоча і зросла, в абсолютному ви-
раженні кількість таких підприємств зменшилась 

майже на 60%. Число впроваджених нових техноло-
гічних процесів і освоєних інноваційних видів про-
дукції також скоротилось – в 1,43 і 1,17 разів відпо-
відно [8, с. 139, 157, 162].  

Інноваційна діяльність українських підпри-
ємств здійснюється переважно за рахунок закупівлі 
обладнання: у структурі загальних інноваційних ви-
трат переважають витрати на придбання машин, об-
ладнання та програмного забезпечення, у той час як 
на проведення досліджень і розробок витрати підп-
риємств є в рази меншими (рис. 5).  

 
Рис. 5. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності  

національної промисловості, % * 
 

* Побудовано за даними: статистичного збірника «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за відповідні 
роки. 

 
Слід однак відзначити, що така структура ви-

трат на інновації в цілому характерна для країн, що 
розвиваються, які не є світовими технологічними лі-
дерами. Підприємства цих країн можуть бути інно-
ваційно-активними, однак їх продукція є інновацій-
ною скоріше для них самих або для внутрішнього 
ринку, але ж ніяк не для світу. Інноваційна діяль-
ність у таких країнах зосереджена переважно на за-
купівлі зарубіжного обладнання і технологій для мо-
дернізації власного виробництва та лише у подаль-
шому передбачає модифікацію імпортних техноло-
гій під власні потреби та генерування проривних 
інновацій за умови сприятливого політичного, діло-
вого, регуляторного та культурного середовищ. Ча-
стка витрат на закупівлю зарубіжних технологій у 
загальному обсязі витрат на інновації в Україні зна-
ходиться в межах нормального діапазону для нових 
кран-членів ЄС: у Польщі вона складає 87%, Руму-
нії – 85, Чеській Республіці – 60%, але у Португалії 
є дещо меншою – 53%, Угорщині – 52, Італії – 45,  

Німеччині – 37%, у Франції та Фінляндії вона до- 
рівнює вже 18% при відповідно 76 і 80% витрат, що 
спрямовуються на дослідження та розробки [9, с. 39-
40].  

Негативною тенденцією останніх років є орієн-
тація підприємств на забезпечення інноваційних ви-
трат за рахунок власних фінансових ресурсів: частка 
їх у загальному обсязі фінансування протягом 2010-
2015 рр. варіювалася у межах 52,9 (2011 р.) – 97,2% 
(2015 р.) [1; 10, с. 183]. Вочевидь, це націлює під- 
приємства на роботу в традиційних видах діяльно-
сті, що є закономірним, адже, коли фінансування 
інновацій залежить переважно від рівня поточної 
прибутковості підприємства, останні, зрозуміло, не 
будуть зацікавлені в реалізації інноваційних, як пра-
вило, ризикованих проектів.  

Отже, перед Україною наразі стоїть складне  
завдання щодо забезпечення розбудови інновацій- 
но-орієнтованої економічної моделі розвитку. Од-
нак прикро констатувати, що українська влада так і 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

дослідження і розробки 12,4 7,5 10,4 17,1 22,8 14,8

придбання інших зовнішніх знань 1,8 2,3 0,4 0,9 0,6 0,6

придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення 62,8 73,2 70,1 58,0 66,5 80,6

інші витрати 23,0 17,0 19,1 24,0 10,1 4,0
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не сформувала чіткого ставлення до інноваційної ді-
яльності. І хоча Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна – 2020» [11] передбачає розробку Програми роз-
витку інновацій, вона залишається лише «паперо-
вою» тезою. Минуло вже майже два роки з моменту 
схвалення Президентом України цього документу, а 
розробка Програми досі не ініційована. Про яку 
інноваційну діяльність може йти мова, якщо держа-
вне фінансування науки нещадно скорочується, а 
стимули для залучення приватних інвестицій в на-
уку та інновації так і не передбачені податковою ре-
формою. Податковий кодекс України взагалі не міс-
тить положень щодо стимулювання інноваційної ді-
яльності підприємств. У ньому навіть відсутні самі 
терміни «інновації» та «інноваційна діяльність» 
[12].  

Виходячи з вищевикладеного, та на основі ана-
лізу чинної Концепції розвитку національної іннова- 

ційної системи, схваленої Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 17.06.2009 р. № 680-р 
[13], зроблено висновок про необхідність оновлення 
змісту Концепції, її актуалізації відповідно до сучас-
них можливостей та загроз (обмежень) глобально- 
го характеру, внутрішніх чинників, що формують  
перспективи розвитку національної економіки, дер-
жави і суспільства та є результатом попередніх про-
цесів, які відбувалися у політичній, правовій та со-
ціально-економічній сферах України. Це обумов-
лено відсутністю жодних правок та уточнень змісту 
Концепції з часу її прийняття (2009 р.).  

Проект нової редакції Концепції орієнтовано на 
забезпечення формування в Україні дієвої іннова-
ційної системи, яка б враховувала складність, нелі-
нійність та динамізм інноваційних процесів, а також 
вплив на них факторів геополітики, міжнародної 
економічної інтеграції та конкуренції.  

 
Проект 

 

Нова редакція  
Концепції розвитку національної інноваційної системи на період 2016-2026 рр. 

 
Визначення проблеми, на розв'язання  

якої спрямована Концепція 
 

Сучасний стан світової економіки характеризу-
ється масштабними трансформаціями, які проявля-
ються, насамперед, у створенні передових техноло-
гій (нано- і біотехнологій, інформаційних і комуні-
каційних технологій), підвищенні інтенсивності 
міжнародної конкуренції за право володіння якіс-
ним людським капіталом та інтелектуальними інве-
стиціями, пришвидшенні інноваційних процесів, які 
стають глобальними та більш відкритими. Посту-
пово змінюється уявлення про взаємовідносини еко- 
номічних агентів: принципово новим моментом стає 
поєднання конкуренції і кооперації, співробітництва 
і суперництва. При цьому розміщення центрів науки 
та інновацій у безпосередній близькості один від од-
ного втрачає своє значення, оскільки, завдяки роз- 
витку інформаційних технологій, поступово перехо-
дить в онлайн-режим.  

Виникають нові глобальні ланцюжки ство-
рення вартості: виробництво товарів інтернаціоналі-
зується, перетинає національні кордони, розміщу- 
ючись там, де створені найбільш привабливі умови 
для отримання конкурентних переваг за якістю, ці-
ною тощо. Не менш важливі зміни стосуються дер-
жавного управління, що виникли як реакція на не-
спроможність лінійної моделі інновацій, орієнтова-
ної на пропозицію в інноваційному ланцюзі «дослі-
дження – розробки – інноваційна продукція – ри-
нок – кошти – дослідження» та необхідність пере-
ходу до системного підходу, який передбачає тісну 
взаємозалежність всіх акторів національної іннова-
ційної системи та орієнтацію інновацій на попит.  

Під впливом новітніх умов розвитку світової 
економіки у розвинених країнах і тих, що розвива-
ються, спостерігається ускладнення інноваційної 
політики, еволюція її убік відкритих інновацій, роз-
ширення співробітництва між державними і приват-
ними організаціями на основі спільних проектів.  

Україна за рівнем інноваційного розвитку  
значно поступається не тільки розвиненим, але й ба-
гатьом країнам, що розвиваються. Так, у середньому 
по ЄС-15 частка підприємств промисловості, що 
займаються інноваційною діяльністю, складає 
60,6%, зокрема, у країнах-членах ЄС інноваційних 
лідерах («Innovation Leaders»): Німеччині – 81,6%, 
Швеції та Нідерландах – 60,3, Фінляндії – 59,2, Да-
нії – 57,4; а у країнах-членах ЄС, які входять до 
групи «новаторів-початківців» («Modest Innovat-
ors») [14], Болгарії та Румунії – 31,1 і 30,1% відпо-
відно [15].  

За такими індикаторами Глобального індексу 
інновацій, як: 1) стан кластерного розвитку – Укра-
їна посідає 113 місце, займаючи позицію між Рес- 
публікою Мадагаскар і Грецією; 2) рівень співро- 
бітництва університетів/науково-дослідних інститу-
тів і промисловості в обміні ідеями та проведенні 
досліджень – Україна обіймає 72 місце, між Поль-
щею і Замбією; 3) виробництво високотехнологіч-
них товарів (у % до загального обсягу виробництва 
в переробній промисловості) – Україна посідає 45 
місце, між Марокко і Російською Федерацією [16].  

За рейтингом Всесвітнього економічного фо-
руму, серед 140 країн світу у 2015-2016 рр. Україна 
посіла 79 місце проти 76 місця у 2014-2015 рр. [17], 
що свідчить про неефективне використання влас- 
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ного інноваційного потенціалу, перетворення в дер-
жаву, що спеціалізується на видах діяльності, фак-
тично позбавлених потенціалу із накопичення знань 
та інновацій.  

Результати аналізу стану інноваційного роз- 
витку України та розвинених країн свідчать про не-
обхідність формування та забезпечення розвитку на-
ціональної інноваційної системи як найбільш про- 
дуктивного підходу до просування інновацій, покра-
щення результатів окремих підприємств, галузей 
промисловості та економіки в цілому, відповідного 
сучасним умовам інтенсивної загальносвітової кон-
куренції. Впровадження системного підходу до про-
сування інновацій передбачає реалізацію активної 
та послідовної інноваційної політики, спрямованої 
на диверсифікацію економіки, відновлення її зрос-
тання та конкурентоспроможності.  

Національна інноваційна система – це сукуп-
ність інституцій (акторів) з різними функціями і  
можливостями, які задіяні в процесі продукування, 
розповсюдження та використання нових економічно 
корисних знань та визначають організаційно-пра-
вові, соціально-економічні, технологічні, організа-
ційні умови для забезпечення інноваційного про-
цесу.  

Національна інноваційна система включає 
п’ять основних категорій інституцій (акторів):  

державу, яка відіграє потужну стимулюючу або 
дестимулюючу роль у визначенні загальних на- 
прямків політики у сферах торгівлі, податків і регу-
ляторних режимів діяльності на національному, ре-
гіональному та місцевому рівнях, які забезпечують 
формування інноваційного середовища;  

університети та інші типи вищих навчальних 
закладів, які забезпечують отримання ключових 
знань і навичок;  

наукові (науково-дослідні, науково-техноло- 
гічні, науково-технічні, науково-практичні) уста-
нови, які проводять наукові дослідження і розробки, 
генерують нові знання, ідеї та смисли;  

великі підприємства, малі та середні фірми, які 
займаються інноваційною діяльністю та (або) впро-
ваджують інновації;  

інноваційну інфраструктуру, що складається з 
технологічних і наукових парків, бізнес-інкубаторів, 
центрів трансферу технологій та інших типів посе-
редницьких структур та забезпечує виробничо-тех-
нологічну, фінансову, інформаційно-консульта-
ційну підтримку інноваційної діяльності.  

Національна інноваційна система також вклю-
чає всі економічні, політичні та соціальні інституції, 
що впливають на інноваційну діяльність: фінансову 
систему та грошово-кредитну політику, податкову 
та регуляторну політику, довузівську систему освіти 
та ринок праці тощо.  

Метою розвитку національної інноваційної си-
стеми є створення умов для підвищення продуктив- 

ності праці та забезпечення конкурентоспроможно-
сті українських товаровиробників на внутрішньому, 
європейському та глобальному ринках завдяки  
зміцненню зв’язків, налагодженню комунікацій та 
організації взаємовигідного співробітництва між її 
акторами (інституціями) в напрямі створення, роз-
повсюдження та використання нових економічно 
корисних знань для продукування економічного 
зростання, розширення можливостей національної 
економіки та покращення добробуту населення.  

 

Аналіз причин виникнення проблеми 
 

Сьогодні в Україні розвиток інновацій здійсню-
ється в межах роз’єднаної національної інноваційної 
системи, послабленої через несприятливість середо-
вища для здійснення інноваційної діяльності. Інно-
ваційна політика не забезпечує її збалансованого  
розвитку та відповідного стимулювання співробіт-
ництва між різними акторами всередині системи.  

Державне регулювання розвитку національної 
інноваційної системи за такими напрямами, як фор-
мування сприятливого бізнес-середовища, що вклю-
чає такі фактори, як рівень економічної конкуренції, 
структуру ринку, систему фінансової підтримки біз-
несу, рівень розвитку інноваційної культури; роз- 
робка та реалізація заохочувальної податкової, тор-
говельної та регуляторної політики; активної на- 
уково-технічної та інноваційної політики, а також 
освітньої політики, спрямованої на примноження 
людського капіталу здійснюється неефективно, не 
сприяє диверсифікації української економіки та 
створенню високотехнологічних робочих місць, що 
в підсумку може призвести до остаточної втрати Ук-
раїною технологічного базису соціально-економіч-
ного розвитку, підриву її економічної та національ-
ної безпеки.  

Глибинні причини проблеми слабкості та не-
розвиненості національної інноваційної системи по-
лягають у:  

відсутності державної стратегії інноваційного 
розвитку України, що спричиняє проблеми з визна-
ченням і практичною реалізацією пріоритетних на-
прямів інноваційної діяльності;  

високих ризиках, характерних для української 
економіки, постійних змінах «правил економічної 
гри», браку довгих коштів, які б можна було вико-
ристати для оновлення виробництва, що в підсумку 
дестимулює бізнес до участі в процесах соціально-
економічного оновлення країни;  

неякісному інституціональному середовищі 
(правовій невизначеності, слабкості рівня захище-
ності прав інтелектуальної власності, відсутності 
ефективної та розгалуженої інноваційної інфра- 
структури, високому рівні корупції), що позбавляє 
наукову сферу інвестицій, ускладнює формування 
ринку інноваційних ідей;  

несприятливому культурному фоні для іннова-
цій, відсутності професійних навичок, необхідних 
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для ефективного управління інноваційними проце- 
сами, низькому престижі вченого і спотвореному  
відношенні до підприємництва;  

неефективності державного управління іннова-
ціями (низький рівень координації міжвідомчих вза-
ємодій, високий рівень бюрократизації, недостатня 
спадкоємність і послідовність у прийнятті та реалі-
зації рішень, відсутність єдиної системи моніто- 
рингу реалізації державних ініціатив).  

Розв’язання проблеми неефективності націона-
льної інноваційної системи потребує комплексного 
підходу до усунення основних факторів негативного 
впливу як на розвиток окремих інституцій (акторів) 
системи, так і на інтенсивність їх взаємозв’язків. На 
сьогодні це є складним через відсутність в Україні 
цілеспрямованої та послідовної інноваційної полі-
тики, яка б ураховувала складність, нелінійність та 
динамізм інноваційних процесів, а також вплив на 
них факторів геополітики, міжнародної економічної 
інтеграції та конкуренції. Як інноваційна, так і на- 
уково-технічна політики формуються ситуативно, 
слабо координовані з політикою у сфері формування 
сприятливого до інновацій бізнес-середовища та ре-
гуляторного середовища.  

Неможливість системно вирішити вказані  
проблеми в рамках програм розвитку окремих скла-
дових національної інноваційної системи, а також 
засобами територіального чи галузевого управління 
зумовлює необхідність схвалення і виконання Кон-
цепції розвитку національної інноваційної системи 
(далі – Концепція). 

 

Мета Концепції 
 

Метою Концепції є визначення напрямів зба- 
лансованого розвитку національної інноваційної  
системи з ефективними партнерськими зв’язками 
між усіма її акторами для забезпечення диверсифі-
кації української економіки, відновлення її зрос-
тання та конкурентоспроможності, створення нових 
секторів економіки та розвитку людського капіталу.  

 

Визначення оптимального варіанта розв'язання 
проблеми 

 

У сучасному динамічному середовищі, у якому 
безперервно розвиваються ринки, технології та 
інновації, пришвидшуються всі процеси, впрова-
дження заходів інноваційної політики, орієнтованих 
на формування збалансованої національної іннова-
ційної системи сьогоднішнього дня, є неоператив-
ним і застарілим. Це може призвести до того, що пе-
редбачені політикою заходи втратять актуальність 
раніше, ніж будуть реалізовані.  

Тому реалізація першого можливого варіанта 
розв’язання проблеми, в основу якого покладено ме-
ханізм стимулювання пропозиції знань та інновацій 
на основі цілеспрямованої підтримки акторів (інсти-
туцій) національної інноваційної системи, що їх ге- 

нерують, безвідносно до ринкового попиту, є недо-
цільним.  

Другий, оптимальний варіант передбачає роз-
робку інноваційної політики, заснованої на попиті, 
та орієнтованої на реалізацію ініціатив у сфері дер-
жавних закупівель для формування попиту на інно-
ваційні продукти, підтримку інновацій, ініціаторами 
продукування яких виступають споживачі та вироб-
ництво.  

Розв’язання проблеми за другим варіантом по-
требує узгоджених дій органів влади всіх рівнів, на-
лагодження ефективних зворотних зв’язків із при- 
ватним сектором, науковою спільнотою і громадсь-
кістю для акумулювання інформації про тенденції 
розвитку ринків, майбутні потреби промисловості 
та споживачів, вироблення на цій основі спільних рі-
шень, адекватних існуючим запитам різних акторів 
системи.  

 

Напрями розвитку національної інноваційної  
системи 

 

Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 
збалансованого розвитку національної інноваційної 
системи визначаються в рамках розробки і реалізації 
проактивної та послідовної інноваційної політики, 
пріоритетно-орієнтованої на стимулювання попиту 
на інновації. Державна інноваційна політика має 
бути узгоджена із загальноєвропейською, а також з 
державною політикою в інших сферах діяльності, 
що вливають на інновації, насамперед, з освітньою, 
промисловою, податковою, регуляторною.  

Цільова функція інноваційної політики Укра-
їни має полягати у забезпеченні збалансованого  
розвитку національної інноваційної системи при  
відповідному стимулюванні співробітництва між її 
акторами за такими провідними напрямами:  

1. Вироблення стратегічних науково-техноло-
гічних та інноваційних орієнтирів розвитку країни 
шляхом:  

розробки Стратегії інноваційного розвитку на 
основі розширеного діалогу між усіма акторами 
інноваційної системи у тісній кореляції з докумен-
тами стратегічного планування, зокрема Стратегією 
сталого розвитку «Україна – 2020», Угодою про асо-
ціацію між Україною, з одного боку, та Європей- 
ським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з  
іншого боку, а також з урахуванням чинників,  
обумовлених тенденціями протікання сучасних гео-
політичних, інтеграційних та конкурентних проце-
сів;  

формування єдиної системи пріоритетних на-
прямів науково-технологічного та інноваційного  
розвитку з визначенням форм державного регулю- 
вання їх пріоритетної реалізації по відношенню до 
загального переліку досліджень.  

2. Розвиток інноваційного середовища, сприят-
ливого до інновацій, як базової передумови їх генеру- 
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вання, розповсюдження та використання у час-
тині:  

 формування дієвих ринкових механізмів по 
залученню приватних інвестицій до інноваційної 
системи та стимулювання конкуренції шляхом:  

удосконалення системи економічного (подат-
кового, кредитного, митного, страхового) стимулю-
вання бізнесу до впровадження винаходів і техноло-
гій, комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 
власності, у тому числі шляхом запровадження сти-
мулюючих механізмів фінансово-податкових пільг, 
а саме: списання витрат на проведення досліджень і 
розробок, зниження ставок та/або звільнення від 
сплати окремих податків, безвідсоткове кредиту-
вання, використання механізмів прискореної амор-
тизації основних засобів;  

спрощення механізму створення науковими ус-
тановами та/або вищими навчальними закладами 
малих інноваційних фірм шляхом започаткування 
цільових програм стимулювання передачі знань і  
технологій з наукових установ та/або вищих навча-
льних закладів до нових фірм, субсидування діяль-
ності інноваційних бізнес-інкубаторів, реалізації ва-
учерних схем підтримки інноваційної діяльності ма-
лих інноваційних фірм з метою ефективного вико-
ристання об’єктів права інтелектуальної власності;  

визначення та запровадження неподаткового 
механізму заохочення бізнесу до інноваційної діяль-
ності шляхом надання підприємствам можливості 
працювати у сприятливому інвестиційному середо-
вищі при готовій виробничій та соціальній інфра-
структурі;  

забезпечення відкритості та прозорості процесу 
державних закупівель продукції/послуг, в основу 
критерія вибору яких мають бути покладені фактори 
якості на інноваційності; 

розробки системи заходів щодо залучення до 
фінансування інноваційних процесів венчурного ка-
піталу та організації мережі регіональних венчурних 
фондів;   

розробки системи заходів щодо зняття регуля-
торних та адміністративних бар’єрів доступу на  
ринки інноваційних продуктів/послуг; 

введення технічних стандартів, санітарних і 
фіто-санітарних норм Європейського Союзу для за-
безпечення якості та безпеки продуктів з метою до-
ступу до європейського ринку;  

впровадження нових технологій прогнозування 
тенденцій розвитку ринків, зокрема методології  
Форсайт (методів Дельфі, експертних панелей, кри- 
тичних технологій, дорожнього картування) і вироб- 
лення на цій основі пріоритетних напрямів науково-
технологічного та інноваційного розвитку;  

 формування якісного інституціонального 
забезпечення інноваційних процесів шляхом:  

прийняття законодавчих актів, які упорядкову-
ють взаємодію між акторами (інституціями) іннова- 

ційної системи, у тому числі пакету законів, що ре-
гулюють комерціалізацію інновацій, функціону- 
вання інноваційної інфраструктури, визначають си-
стему економічних стимулів до впровадження інно-
вацій;   

законодавчого врегулювання питань захисту 
прав інтелектуальної власності, у тому числі щодо 
захисту авторських прав і патентних прав на вина-
ходи і промислові зразки, розподілу майнових прав 
інтелектуальної власності на результати наукової ді-
яльності, отримані за державні кошти;  

підвищення ефективності роботи судової сис-
теми, у тому числі з питань охорони прав інтелекту-
альної власності;  

створення ефективного антимонопольного за-
конодавства та забезпечення належного державного 
захисту конкуренції у підприємницькій діяльності 
завдяки незалежній діяльності відповідного держав-
ного органу для запобігання зайняття великими біз-
нес-структурами значних сегментів ринку; 

усунення протиріч у законодавчому регулю-
ванні процесів інфраструктурної підтримки іннова-
цій, що, насамперед, стосується визначення право-
вої природи посередницьких структур і механізмів 
активізації інноваційного розвитку за їх допомогою, 
розкриття типів інноваційної інфраструктури, які 
можуть діяти в національному інноваційному прос-
торі та інструментів державної підтримки їх роз- 
витку;  

 формування інноваційної культури суспіль-
ства шляхом:  

коригування навчальних програм і впрова-
дження нових технологій навчання з метою форму-
вання професійних навичок, необхідних для іннова-
ційної економіки;   

започаткування програм підвищення юридич-
ної грамотності вчених і керівних кадрів державних 
установ у сфері охорони інтелектуальної власності,  

підвищення престижу професії вченого, у тому 
числі через популяризацію інноваційної діяльності 
в мережі Інтернет і засобах масової інформації, за-
провадження системи матеріальних і моральних 
стимулів для зайняття науковою діяльністю;   

підвищення інтересу вчених до підприємни- 
цтва, їх компетентності в питаннях комерціалізації 
інновацій;  

підвищення культури використання знань і  
технологій через освоєння зарубіжних технологій та 
залучення іноземних фахівців.  

3. Забезпечення єдності інноваційної системи з 
метою успішної комерціалізації інновацій шляхом:  

сприяння створенню партнерств за участі на- 
укових організацій, вищих навчальних закладів і 
промислових підприємств з метою заснування ма-
лих інноваційних фірм на базі їх розробок; 

розбудови ефективної системи комерціалізації 
результатів наукової діяльності, у тому числі за ра- 
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хунок упровадження відповідних механізмів фінан-
сування малих інноваційних фірм на різних стадіях 
їх розвитку: на стадії створення бізнес-ідеї та засну-
вання фірми – за рахунок краудфандінгу, залучення 
коштів бізнес-янголів, венчурних фондів, що інвес-
тують у новостворені інноваційні фірми; на стадії 
розвитку фірми – за рахунок банківських кредитів, 
венчурних інвестиційних фондів, первинного розмі-
щення акцій на фондових ринках;   

підтримки створення спеціалізованих іннова-
ційних посередників з питань технологічного ауди-
ту інновацій як об’єкту комерціалізації, оцінки вар-
тості та забезпечення охорони прав інтелектуальної 
власності, пошуку фінансування та потенційних по-
купців інноваційної продукції/послуг;  

створення інноваційних платформ як інстру- 
менту комунікації акторів системи для вироблення 
спільних рішень найбільш гострих соціальних та 
економічних проблем, що надасть можливість опе-
ративно коригувати заходи політики відповідно до 
змін кон’юнктури ринку, не допускати неефектив-
ного витрачання бюджетних коштів;  

сприяння процесу спільних інновацій, заснова-
них на моделі державно-приватного партнерства, з 
метою спільної розробки підходів до задоволення 
державного попиту на інноваційні продукти/пос-
луги або отримання конкурентних переваг підпри-
ємствами, їх виробниками; процес спільних іннова-
цій також передбачає залучення споживачів до роз-
робки нових або удосконалення існуючих продук-
тів/процесів.  

Реалізація Концепції здійснюється шляхом ак-
туалізації кожні два-три роки провідних напрямів 
збалансованого розвитку національної інноваційної 
системи, розробки системи моніторингу інновацій-
ної системи з визначенням переліку показників та їх 
цільових значень.  

 

Очікувані результати 
 

Очікуваними результатами реалізації Концеп-
ції є диверсифікація української економіки, форму-
вання нових сфер її спеціалізації та досягнення кон-
курентних переваг відповідно до сучасних глобаль-
них тенденцій розвитку ринків, технологій, іннова-
цій, а також цілей та перспектив соціально-еконо- 
мічного розвитку України.  

Реалізація Концепції дасть змогу до 2026 року:  
створити умови для забезпечення сприйнятли-

вості української економіки до інновацій, розвинути 
конкурентне середовище, мотивуючи таким чином 
підприємства освоювати кращі зарубіжні технології 
та підвищувати ефективність виробничого процесу;  

збільшити наукоємність ВВП до середнього рі-
вня Європейського Союзу – 2,06% ВВП; 

підвищити частку інноваційно активних під- 
приємств у загальній кількості підприємств до поро- 
гового значення цього показника для європейських 
країн – 25%;  

підвищити частку інноваційної продукції в 
прирості валового внутрішнього продукту, яка по-
винна досягти не менш як 30% загального обсягу 
приросту валового внутрішнього продукту;  

забезпечити інтеграцію сектору наукових дос-
ліджень і розробок до світового науково-технологі-
чного простору, у тому числі до Європейського до-
слідницького простору;  

збільшити не менше як на 30% частку іннова-
ційної продукції в обсязі виробництва промислової 
продукції; 

наростити експортний потенціал країни, у тому 
числі за рахунок збільшення частки високотехноло-
гічної продукції в обсязі експорту товарів/послуг не 
менш як у 2 рази до рівня 15%;  

простимулювати розвиток місцевих ринків 
інновацій завдяки створенню спільної мережі орга-
нізацій та підприємств – акторів інноваційної сис-
теми;  

залучити прямі іноземні інвестиції до ключо-
вих і пріоритетних напрямів економіки для підви-
щення її конкурентоспроможності та створення но-
вих робочих місць, у тому числі більш високої яко-
сті. 

 

Фінансове забезпечення реалізації Концепції 
 

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів, пере- 
важно на засадах державно-приватного партнерства 
із залученням коштів приватного сектору еконо-
міки, вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитів, 
грантів та інших джерел, не заборонених законодав-
ством.  
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нко А. І. Проект нової редакції Концепції розви-
тку національної інноваційної системи України 
(на період 2016 – 2026 років)  

У статті запропоновано рекомендації щодо удо-
сконалення інноваційного законодавства України  
у вигляді проекту нової редакції Концепції розвитку  
 
 
 

національної інноваційної системи України (на 2016-
2026 рр.) з метою актуалізації Концепції, оновлення 
її змісту відповідно до сучасних можливостей та за-
гроз (обмежень) глобального характеру, внутрішніх 
чинників, що формують перспективи розвитку наці-
ональної економіки, держави і суспільства та є ре-
зультатом попередніх процесів, які відбувалися у 
політичній, правовій та соціально-економічній сфе-
рах України.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, націо-
нальна інноваційна система, інноваційна політика, 
диверсифікація економіки.  

 
Землянкин А. И., Пидоричева И. Ю., Нико-

лаенко А. И. Проект новой редакции Концепции 
развития национальной инновационной сис-
темы Украины (на период 2016 – 2026 годов) 

В статье предложены рекомендации по совер-
шенствованию инновационного законодательства 
Украины в виде проекта новой редакции Концепции 
развития национальной инновационной системы 
Украины (на 2016-2026 гг.) с целью актуализации 
Концепции, обновления ее содержания в соответ-
ствии с современными возможностями и угрозами 
(ограничениями) глобального характера, внутрен-
ними факторами, формирующими перспективы раз-
вития национальной экономики, государства и об-
щества и являющимися результатом предыдущих 
процессов, происходивших в политической, право-
вой и социально-экономической сферах Украины. 

Ключевые слова: инновационное развитие, 
национальная инновационная система, инновацион-
ная политика, диверсификация экономики.  

 
Zemliankin A., Pidorycheva I., Nikolaenko A. 

The draft new edition of the Concept of development 
of the national innovation system of Ukraine (for the 
period 2016 – 2026 years) 

In the article proposes recommendations for im-
proving the legal framework of national innovation sys-
tem of Ukraine as a draft new edition of the Concept of 
development of the national innovation system of 
Ukraine (for the period 2016 – 2026 years) in order to 
actualization of the Concept, updating of its contents ac-
cording to modern opportunities and threats (con-
straints) of a global nature, domestic factors that form 
the prospects of national economy, State and society, 
and which are the result of processes that took place in 
the political, legal. social and economic spheres of 
Ukraine.   
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vation system, innovation policy, economic diversifica-
tion.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 
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. На сучасному етапі  

розвитку економіки знань в умовах активізації гло-
балізаційних та інтеграційних процесів наукова 
сфера відіграє найважливішу роль у функціонуванні 
галузей економіки та життєдіяльності суспільства. 
На думку академіка НАН України В.М. Гейця, «на- 
учно-технический прогресс никто не отменял и не 
отменит, тем более, что в историческом измерении 
именно благодаря передовому опыту и научно-тех-
ническим достижениям в значительной мере (и даже 
в первую очередь) менялось и поведение людей» [1, 
с. 6].  

Безумовно, рівень розвиненості науки є одним 
з головних чинників соціально-економічного, інте-
лектуального, інноваційного, освітнього та культур-
ного розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 
аналізу наукових джерел, вченими приділяється  
значна увага визначенню проблем розвитку інтелек-
туального потенціалу в Україні, систематизації чин-
ників його формування і перспектив ефективного 
використання [2–8]. 

До проблем ефективного використання інте- 
лектуального потенціалу слід віднести: недостатнє 
фінансування наукової та освітньої сфер, низький 
рівень інноваційної діяльності підприємств та впро-
вадження у виробництво нових видів продукції та 
техніки, недостатній рівень оплати праці тощо. 

Тому подальших наукових розробок потребує 
проблема підвищення ефективності інтелектуаль-
ного потенціалу як дієвого чинника інноваційного 
розвитку в Україні, чим й обумовлено вибір теми да-
ного дослідження. 

Мета даної роботи – оцінка динаміки показни-
ків розвитку інтелектуального потенціалу та визна-
чення напрямів підвищення ефективності його вико-
ристання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 
аналізу статистичних даних, в Україні відзнача-
ються негативні тенденції розвитку наукової та 
інноваційної сфер порівняно з європейськими кра- 
їнами: питома вага обсягу виконаних науково-тех- 
нічних робіт у ВВП скоротилася за 2000–2015 рр. на 
0,41% – з 1,14 до 0,73% [9, с. 153; 10, с. 153; 11,  
с. 34].  

За даними Євростату, питома вага витрат на ви-
конання наукових та науково-технічних робіт у 
ВВП України найнижча порівняно з країнами ЄС. 
При цьому значення цього показника в Україні  
зменшилося за 2005–2015 рр. на 0,36%, тоді як у се-
редньому по країнах ЄС збільшився на 0,24% при 
зростанні в Естонії на 0,92%, Чехії – на 0,73, Угор-
щині – на 0,63, Німеччині – на 0,43, Іспанії – на 
0,14% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка питомої ваги витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у ВВП, % 
Роки Країни 

ЄС–27 Німеччина Чехія Естонія Угорщина Іспанія Україна 
2005 1,82 2,51 1,35 0,93 0,94 1,12 0,99 
2006 1,84 2,54 1,49 1,13 1,01 1,20 0,91 
2007 1,84 2,53 1,48 1,08 0,98 1,27 0,85 
2008 1,92 2,69 1,41 1,28 1,00 1,35 0,85 
2009 2,01 2,82 1,47 1,43 1,17 1,39 0,86 
2010 2,00 2,80 1,56 1,63 1,17 1,39 0,83 
2011 2,03 2,84 1,85 2,38 1,21 1,33 0,73 
2012 2,01 2,88 1,79 2,16 1,27 1,27 0,75 
2013 2,01 2,85 1,91 1,74 1,41 1,24 0,70 
2014 2,03 2,89 1,99 1,79 1,49 1,25 0,66 
2015 2,06 2,94 2,08 1,85 1,57 1,26 0,63 
Складено за даними: [9, с. 153; 10, с. 154; 11, с. 132]. 
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У 2015 р. бюджетне фінансування наукової 
сфери в Україні становило 5 млрд грн (менше 200 
млн євро). Для порівняння: науковий бюджет Литви 
складає понад 100 млн євро, Румунії – 1 млрд євро, 
Польщі – понад 5 млрд євро. При цьому вітчизняні 
бюджетні видатки на науку становлять лише 0,2% 
ВВП. Водночас нормою фінансування науки для 
країн ЄС є 3% ВВП, в Ізраїлі та Швеції – 4% ВВП 
[12, с. 8]. 

Як відзначає президент Академії наук України, 
академік НАН України Б. Патон, «недофінансу-
вання Академії в 2016 р. майже на 20% призведе до 
неминучого згортання досліджень за багатьма прі- 
оритетними напрямами, суттєвого скорочення чисе-
льності співробітників академічних установ і запро-
вадження режиму неповної зайнятості» [12, с. 8]. Це 

підтверджується й аналізом статистичних даних  
розвитку наукової сфери. Так, за даними Державної 
служби статистики України, загальна кількість пра-
цівників основної діяльності скоротилася за 2005–
2015 рр. на 40,4%, кількість науковців – на 39,5%. 
При цьому за цей період спостерігається тенденція 
зростання кількості докторів і кандидатів наук в еко-
номіці України: відповідно, на 34,5 і 25,6%.  

За 2005–2015 рр. частка науковців у загальній 
чисельності працівників основної діяльності збіль-
шилася на 1,1%, або з 61,8 до 62,9%. Питома вага 
докторів наук у загальній чисельності працівників 
основної діяльності збільшилася на 8,9% – з 7 до 
15,9%; кандидатів наук – на 44,4%, або з 40 до 84,4% 
(табл. 2).  

Таблиця 2 
Динаміка чисельності наукових кадрів в Україні 

Роки Чисельність працівни-
ків основної діяльно-

сті, тис. осіб 

Чисельність 
науковців, 
тис. осіб 

Чисельність докторів 
наук в економіці Укра-

їни, тис. осіб 

Чисельність кандида-
тів наук в економіці 
України, тис. осіб 

2005 170,6 105,51 12,01 68,29 
2006 160,8 100,25 12,49 71,89 
2007 155,6 96,82 12,85 74,19 
2008 149,7 94,14 13,42 77,76 
2009 146,8 92,40 13,87 81,17 
2010 141,1 89,56 14,42 84,00 
2011 134,7 84,97 14,90 84,98 
2012 129,9 82,03 15,59 88,06 
2013 123,2 77,85 16,45 90,11 
2014 109,6 69,40 16,09 86,23 
2015 101,6 63,86 16,15 85,75 

Темпи змін, % 59,6 60,5 134,5 125,6 
Складено за даними: [10, с. 31,32; 11, с. 34; 13]. 
 
Аналіз свідчить про тенденцію та закономірно-

сті скорочення числа дослідників, де їх чисельність 
зменшилася за 2005–2015 рр. на 36,9%, а питома 
вага в загальній чисельності працівників основної 
діяльності зросла на 3,1% – з 49,9 до 53%. Чисель-
ність виконавців наукових та науково-технічних ро-
біт з науковим ступенем доктора наук скоротилася 

на 2,4%, а кандидата наук – на 18,2%. При цьому жі-
нок-дослідників зменшилося за 2011–2015 рр. на 
22,2%, або з 32 до 24,9 тис. осіб. Їх частка у загальній 
чисельності дослідників становила в 2015 р. 46,3% 
(у 2011 р. – 45,5%), тобто відзначено гендерну не- 
рівність працівників наукових організацій та уста-
нов в Україні (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Динаміка чисельності дослідників в Україні 
Роки Чисельність  

дослідників, 
тис. осіб 

Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт 
з науковими ступенями, тис. осіб 

доктор наук кандидат наук 
2005 85,2 4,2 17,0 
2006 80,5 4,3 17,0 
2007 78,8 4,4 17,0 
2008 77,4 4,5 17,1 
2009 76,1 4,4 17,1 
2010 73,4 4,5 17,0 
2011 70,4 4,4 16,2 
2012 68,6 4,5 16,0 
2013 65,6 4,5 15,9 
2014 58,7 4,3 14,8 
2015 53,8 4,1 13,9 

Темпи змін, % 63,1 97,6 81,8 
Складено за даними: [10, с. 42, 47; 11, с. 39, 41]. 
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За 2005–2015 рр. чисельність працівників ос- 
новної діяльності в державному секторі скоротилася 
на 23,7%, дослідників – на 19%; у підприємни- 
цькому секторі, відповідно, на 52,9 і 53,5%. При 
цьому частка працівників основної діяльності в дер-
жавному секторі зросла на 11,2%, або з 39,6 до 
50,8% загальної чисельності працівників основної 
діяльності.  

Питома вага дослідників у державному секторі 
збільшилася на 12,6% – з 44,5 до 57,1% загального 
числа дослідників в Україні. У підприємницькому 
секторі спостерігалася протилежна тенденція: част-
ка працівників основної діяльності зменшилася на 
11,3% – з 53,9 до 42,6% загальної чисельності пра- 
цівників основної діяльності. Частка дослідників у 
підприємницькому секторі знизилася на 11,9%, або 
з 45,2 до 33,3% загальної кількості дослідників 
(табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Динаміка працівників основної діяльності  
та дослідників за секторами 

Роки Державний сектор Підприємницький  
сектор 

Чисельність 
працівників 
основної ді-
яльності, 
тис. осіб 

Чисель-
ність до-
слідни-
ків, тис. 
осіб 

Чисельність 
працівників 
основної ді-
яльності, 
тис. осіб 

Чисель-
ність дослі-
дників, 
тис. осіб 

2005 67,6 37,9 92,0 38,5 
2010 63,3 36,7 67,5 28,5 
2013 59,9 35,6 54,5 23,1 
2014 54,6 32,5 47,5 20,2 
2015 51,6 30,7 43,3 17,9 
Темпи 
змін, 
% 76,3 81,0 47,1 46,5 

Складено за даними: [10, с. 36; 11, с. 44]. 
 
З аналізу статистичних даних, для наукової 

сфери України характерне скорочення наукових 
працівників серед молоді та «старіння» наукових  
кадрів. Академік НАН України Б. Патон відзначає, 
що «в Академії катастрофічними темпами продов-
жує зменшуватися кількість молодих учених. Вони 
або емігрують, або змінюють вид діяльності» [12,  
с. 8]. 

За даними Державної служби статистики Укра-
їни, у 2015 р. серед дослідників у віці 60–69 років 
працювало 18,5%, за науковим ступенем доктора 
наук – 31,5%, кандидата наук – 18,4%. Тоді як частка 
дослідників за науковим ступенем доктора наук у 
віці у віці 30–39 років становила 2,3%, кандидата 
наук у віці до 29 років – 4,6%, у віці 30–39 років – 
26,1% (табл. 5). 

За 2005–2015 рр. частка докторів наук, зайня-
тих в економіці України, у віці 31–40 років зросла на 
4,8%, 41–50 років – на 0,9, понад 70 років – на 6,1%.  
 

Таблиця 5 
Розподіл частки дослідників за віком у 2015 р., % 

 Вікові групи 
до 29 
років

30–39 
років

40–49 
років

50–54 
років 

55–59 
років 

60–69 
років 

70 ро-
ків 
і бі-
льше

Всього 15,0 21,9 15,1 10,3 10,6 18,5 8,5 
Доктори 
наук 

 
– 

 
2,3 

 
9,2 

 
9,9 

 
14,9 

 
31,5 

 
32,1 

Канди-
дати 
наук 

 
4,6 

 
26,1

 
19,2

 
9,9 

 
10,7 

 
18,4 

 
11,1 

Складено за даними: [10, с. 48–49; 52–53; 56–57; 11, 
с. 45]. 

 
Питома вага докторів наук у віці 51–55 років змен-
шилася на 1,8%, 56–60 років – на 2,1, 61–70 років – 
на 8%. Частка кандидатів наук, зайнятих в економіці 
України, у віці до 30 років збільшилася на 1,4%, 31–
40 років – на 13,4, понад 70 років – на 2,5%. При 
цьому спостерігається тенденція скорочення кілько-
сті кандидатів наук у віці 41–50 років – на 3,2%, 51–
55 років – на 3,3, 56–60 років – на 3,5, 61–70 років – 
на 7,2% (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Динаміка розподілу частки докторів і кандида-
тів наук, зайнятих в економіці України, за віком 

Вікові групи Доктори наук Кандидати наук 
2005 
рік 

2015 
рік 

2005 
рік 

2015 
рік 

до 30 років – – 5,7 7,1 
31–40 років 1,8 6,6 17,9 31,3 
41– років 14,3 15,2 24,4 21,2 
51–55 років 14,1 12,3 13,3 10,0 
56–60 років 17,3 15,2 13,1 9,6 
61–70 років 35,6 27,6 20,6 13,4 
понад 70 років 17,0 23,1 4,9 7,4 
Складено за даними: [10, с. 68, 74; 11, с. 44–47]. 
 
На основі аналізу виявлено проблеми недо- 

статньо ефективного розвитку інтелектуального по-
тенціалу в Донбасі. Це обумовлено загостренням со-
ціально-економічних проблем розвитку регіону вна-
слідок воєнних подій. Так, чисельність працівників 
основної діяльності в Донецькій області скороти-
лася за 2005–2015 рр. на 80%, або з 10677 до  
2134 осіб. Їх питома вага в загальній чисельності 
працівників основної діяльності в Україні зменши-
лася на 4,2%. Чисельність дослідників у регіоні зни-
зилася за цей період на 74,7%, або з 6788 до  
1714 осіб, а їх частка у загальній чисельності до- 
слідників в Україні – на 4,8%. У Луганській області 
спостерігається ще гірша ситуація. Так, чисельність 
працівників основної діяльності зменшилася в регі-
оні за 2005–2015 рр. на 90,4% – з 3315 до 319 осіб, а 
дослідників – на 91,7% – з 1402 до 117 осіб [11,  
с. 30]. 
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Скорочення числа наукових кадрів в Україні, у 
першу чергу, пов’язано з недостатнім рівнем оплати 
праці. Так, рівень середньомісячної номінальної за-
робітної плати штатних працівників у сфері науко- 

вих досліджень і розробок нижчий порівняно зі сфе- 
рами фінансової та страхової діяльності, інформації 
та телекомунікації, складського господарства 
(табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати 
штатних працівників за окремими видами економічної діяльності, грн 

Види економічної діяльності 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
У середньому по Україні 2250 2648 3041 3282 3480 4195 
Фінансова та страхова діяльність 4695 5433 6077 6326 7020 8603 
Інформація та телекомунікації 3185 3705 4360 4659 5176 7111 
Складське господарство та допоміжна діяльність  
у сфері транспорту 

 
2976 

 
3427 

 
3848 

 
4040 

 
4231 

 
5358 

Наукові дослідження та розробки 2901 3296 3805 4059 4268 4972 
Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988 4789 
Діяльність транспорту 2556 2988 3260 3438 3755 4556 
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування  

 
2735 

 
3049 

 
3432 

 
3719 

 
3817 

 
4381 

Складено за даними: [14, с. 393; 15, с. 546; 16, с. 74]. 
 
Порівняльний аналіз середньомісячної заробіт-

ної плати жінок і чоловіків свідчить про гендерний 
розрив в оплаті праці. У середньому по Україні цей 
показник становив у 2015 р. 25,1%. Найвищий рі-
вень гендерного розриву в оплаті праці спостеріга-
ється у сферах фінансової та страхової діяльності 

(33,6%), промисловості (25,9%), оптової та роздріб-
ної торгівлі (20,9%). За 2010–2015 рр. у сфері науко-
вих досліджень та розробок рівень гендерного роз-
риву в зарплаті зріс на 4,3% – з 14,6 до 18,9% 
(табл. 8). 

Таблиця 8 
Динаміка співвідношення середньомісячної заробітної плати 
жінок і чоловіків за окремими видами економічної діяльності 

Види економічної діяльності 

2010 рік 2015 рік 
Співвідношення 
зарплати жінок 
до зарплати чо-

ловіків, % 

Гендерний роз-
рив у зарплаті 
жінок і чолові-

ків, % 

Співвідношення 
зарплати жінок 
до зарплати чо-

ловіків, % 

Гендерний роз-
рив у зарплаті 
жінок і чолові-

ків, % 
У середньому по Україні 77,8 22,2 74,9 25,1 
Фінансова та страхова діяльність 71,9 28,1 66,4 33,6 
Промисловість 68,9 31,1 74,1 25,9 
Оптова та роздрібна торгівля 82,7 17,3 79,1 20,9 
Наукові дослідження та розробки 85,4 14,6 81,1 18,9 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування  

 
87,8 

 
12,2 

 
90,7 

 
9,3 

Діяльність транспорту 84,1 15,9 95,5 4,5 
Складено за даними: [14, с. 393; 15, с. 369; 16, с. 77; 17]. 
 
Як свідчить зарубіжний досвід, до умов важли-

вих соціально-економічних перетворень у суспіль- 
стві відноситься участь представників бізнесу в під-
тримці загальнодержавних наукових розробок, 
тобто доцільним є використання публічно-приват-
ного партнерства розвитку наукової сфери. Це від-
значається у запровадженні практики використання 
податкових і фінансово-кредитних інструментів за-
лучення державою коштів приватного сектора еко-
номіки в наукову та науково-технічну діяльність че-
рез списання витрат на проведення досліджень і  
розробок, де зменшується база для оподаткування; 
звільнення від сплати окремих податків; зниження 

ставок податків; надання податкових канікул; реалі-
зації механізмів прискореної амортизації основних 
засобів нематеріальних активів; безвідсоткове кре-
дитування [18, с. 181]. 

Для забезпечення інтелектуального капіталу в 
Україні потребується створення механізму спіль-
ного фінансування наукових і науково-технічних 
робіт за рахунок коштів державного бюджету та під-
приємств; системи грантової підтримки; розробки 
та запровадження ефективного механізму транс-
феру технологій у реальний сектор економіки шля- 
хом гідної співпраці наукових установ, вищих нав-
чальних закладів, бізнес-організацій [19, с. 12]. 
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Висновки. Зважаючи на визначене, ключовими 
аспектами управління інтелектуальним потенціалом 
наукової сфери Донбасу та України в цілому є: 

– створення дієвої системи мотивації науков-
ців; 

– впровадження принципів гендерної рівності 
при формуванні системи оплати праці; 

– виявлення та залучення ресурсів (інтелекту- 
альних, інвестиційних інформаційних) для вико-
нання наукових досліджень і розробок; 

– використання потенційних можливостей роз-
витку науки.  

До відзначених аспектів слід віднести також за-
ходи з формування системи мотивації та стимулю-
вання наукових працівників, особливо молодих уче-
них; створення баз даних з метою виявлення незаді-
яних ресурсів; підготовки та підвищення кваліфіка-
ції наукових кадрів; створення та оцінки об’єктів ін-
телектуальної власності; контролю за дотриманням 
прав інтелектуальної власності; розробки маркетин-
гової стратегії розвитку наукової сфери; форму-
вання та розвиток мережевого освітнього, науко-
вого, інноваційного та культурного простору на ос-
нові інформаційно-комунікаційних технологій.  

Реалізація перелічених заходів має сприяти 
одержанню синергетичного ефекту за рахунок під-
вищення ефективності інтелектуального потенціалу 
наукової сфери, його матеріально-технологічного 
рівня, організаційно-управлінських структур, сфер 
застосування знань і рівня захисту інтелектуальної 
власності. 
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Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. Інтелектуаль-

ний потенціал в Україні: проблеми та напрями 
розвитку 

Виконано аналіз динаміки показників розвитку 
інтелектуального потенціалу в Україні: чисельності 
наукових кадрів; чисельності працівників основної 
діяльності та дослідників в державному і підприєм-
ницькому секторах; частки дослідників за віком; пи-
томої ваги докторів і кандидатів наук, зайнятих в 
економіці України; середньомісячної номінальної 
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заробітної плати штатних працівників за окремими 
видами економічної діяльності; співвідношення се-
редньомісячної заробітної плати жінок і чоловіків за 
окремими видами економічної діяльності. Дослі-
джено головні проблеми недостатньо ефективного 
розвитку інтелектуального потенціалу в Донбасі. 
Виявлено необхідність застосування публічно-при-
ватного партнерства в науковій сфері. Визначено 
комплекс заходів з підвищення ефективності вико-
ристання інтелектуального потенціалу. 

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, на- 
укова сфера, розвиток, аналіз, показники, напрями, 
ефективність, публічно-приватне партнерство. 

 
Драчук Ю. З., Трушкина Н. В. Интеллекту-

альный потенциал в Украине: проблемы и 
направления развития 

Выполнен анализ динамики показателей разви-
тия интеллектуального потенциала в Украине: чис-
ленности научных кадров; численности работников 
основной деятельности и исследователей в государ-
ственном и предпринимательском секторах; удель-
ного веса исследователей по возрасту; удельного 
веса докторов и кандидатов наук, занятых в эконо-
мике Украины; среднемесячной номинальной зара-
ботной платы штатных работников по отдельным 
видам экономической деятельности; соотношения 
среднемесячной заработной платы женщин и муж-
чин по отдельным видам экономической деятельно- 
сти. Исследованы главные проблемы недостаточно 
эффективного развития интеллектуального потен- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

циала в Донбассе. Выявлена необходимость приме-
нения публично-частного партнерства в научной 
сфере. Определен комплекс мероприятий по повы-
шению эффективности использования интеллекту-
ального потенциала. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, 
научная сфера, развитие, анализ, показатели, 
направления, эффективность, публично-частное 
партнерство. 

 
Drachuk Yu., Trushkina N. The intellectual po-

tential in Ukraine: problems and directions of devel-
opment 

Analysis of the dynamics of Ukraine indicators of 
intellectual development is made: the number of scien-
tific personnel; the number of workers operating activi-
ties and researchers in the public and business sectors; 
the proportion of researchers in age; the proportion of 
doctors and candidates of sciences involved in the 
Ukrainian economy; average monthly nominal wage 
full-time employees by economic activities; the ratio of 
the average monthly wage of women and men for cer-
tain types of economic activity. The main problems of 
lack of effective development of the intellectual poten-
tial in the Donbas are investigated. The need for public-
private partnership in the field of science is revealed. 
The set of measures to improve the efficiency of the use 
of intellectual potential is determined. 

Keywords: intellectual capacity, scientific sphere, 
the development, analysis, metrics, trends, efficiency, 
public-private partnership. 
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СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Умови, в яких ведуть 

свою діяльність сучасні підприємства, характеризу-
ються високим ступенем невизначеності і значним 
числом ризиків. Тому здатність швидкого реагу-
вання на нові умови і зміни зовнішнього середо-
вища, не порушуючи при цьому поточного рівня 
економічної стійкості підприємства, є одним з ос- 
новних завдань його нормального функціонування.  

Підґрунтям економічного розвитку підприєм- 
ства виступає інноваційний процес, який формує 
якісні та кількісні зміни у системі матеріального ви-
робництва. Отже, прискорення темпів економічного 
розвитку і забезпечення його стійкості стає одним з 
пріоритетних завдань, що стоять перед вітчизня-
ними підприємствами. На сьогодні успішне вирі-
шення даного питання безпосередньо залежить від 
швидкого становлення на інноваційний шлях роз- 
витку.  

Аналіз останніх досліджень. Аспектам іннова-
ційного розвитку підприємства присвячені роботи 
багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економі-
стів та практиків, зокрема присвятили свої наукові 
праці такі вітчизняні вчені, як М. Кондратьєв [1],  
А. Кабанов [7], Ю. Плугіна [12], Б. Твисс [3],  
Й. Шумпетер [2], Р. Фатхутдинов [10] та інші.  

Незважаючи на значне накопичення емпірич-
них знань та теоретичних концепцій ще відсутня 
узагальнююча теорія з інновації, існують розбіжно-
сті з ряду важливих методологічних питань, тлума-
чення основних категорій. 

Мета статті полягає у розкритті економічної 
сутності «інновацій», представленні авторського ви-
значення поняття «інновація» та вдосконалення під-
ходів до класифікації інновацій, визначенні ролі 
інноваційного розвитку у забезпеченні ефективного 
функціонування і розвитку підприємств у сучасних 
економічних умовах. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Засновником теорії інновацій є М. Кон- 
дратьєв, який у своєму дослідженні зазначив, що 
хвилі винаходів і інновацій зумовлюють перехід на 
новий цикл розвитку. М. Кондратьєв встановив, що 
підвищувальна хвиля великого циклу починається із 
значних змін в основних умовах функціонування ви-
робничої сфери суспільства. Глибокі зміни техніки 
обміну і виробництва є результатами попередніх 
його винаходів і відкриттів [1, с. 320-321]. 

Подальшого розвитку теорія інновацій набула 
у працях Й. Шумпетера. Так поняття «інновації» 

вперше введене в економічну теорію Й. Шумпете-
ром як чинника економічного розвитку. Так, на його 
думку, інновації – це зміни що проводяться з метою 
впровадження нових споживчих товарів, нових ви-
робничих і транспортних засобів, ринків і форм ор-
ганізації в промисловість і їх практичного викорис-
тання [2]. 

На основі вивчення наукової літератури можна 
виділити декілька основних підходів до визначення 
поняття «інновації»:  

1) на основі процесного підходу інновації роз- 
глядаються як процес використання інтелектуаль-
ного продукту, технологій, організаційно-технічних 
рішень (Б. Твисс [3], Б. Санто [4], С.Валдайцев [5,  
с. 56]). Перевагою даного підходу є те, що він роз- 
криває зв'язок інновацій з господарською діяльні-
стю, але недостатньо повно відображає суб’єкти 
інноваційного процесу;  

2) на основі фінансово-інвестиційного підходу 
інновації розглядаються як система формування ос-
новних способів виробництва (Й. Шумпетером,  
Л. Волдачек [6, с. 12]). Перевагою даного підходу є 
то, що він описує мотиваційні рушійні сили іннова-
ційного процесу;  

3) на основі суб’єктивного підходу інновації 
розглядаються як розвиток спрямований на підви-
щення науково-технічного рівня виробництва  
(А. Кабанов [7]). Перевагою даного підходу є те, що 
він розкриває економічні зв’язки інновацій та інвес-
тицій, але не враховує економічні відносини у інно-
ваційному процесі; 

4) на основі утилітарного підходу інновації  
розглядаються як нововведення, отже інновації ото-
тожнюється з упровадженням у виробництво нових 
або вдосконалених продукції, послуг, технологій  
(Е. Уткин  [8], Б. Райзберг [9]). Перевагою є то, що 
розкрито зміни первісної структури об’єкту під 
впливом інновацій; 

5) на основі об’єктивного підходу інновації  
розглядаються як результат від вкладання капіталу 
в нову техніку або технології (Р. Фатхутдинов [10]). 
перевагою виступає простота в розумінні та прак- 
тичному використанні, але не розкриті економічні 
відносини у інвестиційному процесі. 

Проведене дослідження дозволяє зазначити, що 
поняття «інновації» є більш широким, ніж просте 
вдосконалення виробництва, оскільки включає роз-
робку управлінських рішень виробничого, адмініст-
ративного, комерційного та іншого характеру. 



Г. С. Волобуєв 

214 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

Таким чином, під інноваціями слід розуміти 
процес створення і комерціалізації підприємства но-
вої техніки, технології, товарів, методів управління, 
тощо, які викликають (спрямовані) покращення яко-
сті та ефективності виробничого, управлінського, 
комерційного та інших процесів, а також призводять 
до розвитку економіки в цілому. 

З поняттям «інновації» нерозривно пов’язано 
поняття «розвиток». Так на думку, М. Афанасьєва 
розвиток являє собою об'єктивну зміну тільки якіс-
них характеристик системи, що обумовлені як фун-
даментальними законами природи (єдності та боро-
тьби протилежностей, переходу кількості у якість, 
розвитку суспільства по спіралі та нагору), так і за-
кономірностями функціонування конкретних сис-
тем (старіння устаткування, набуття досвіду і знань 
співробітниками, виснаження природних ресурсів), 
при якій формуються нові властивості системи [11].  

В той же час Ю. Плугіна вважає, що розвиток – 
це якісні перетворення в діяльності підприємства за 
рахунок зміни кількісних і структурних характерис-
тик техніко-технологічних, організаційно-комуніка-
ційних, фінансово-економічних ресурсів на основі 
ефективного використання інтелектуально-кадро-
вих ресурсів та інформаційних технологій [12]. 

На думку О. Гапоненка та О. Пакрухіна, розви-
ток – це рух вперед, формування нових рис, станов-
лення нових структурних характеристик об'єкта, 
його еволюція, поліпшення, удосконалювання, про-
грес, а також зростання і розширення [13, с.11]. 

Ю. Погорєлов вважає, що розвиток як принцип 
є іманентною рисою буття, його невід’ємною харак-
теристикою, що також зумовлює можливість пода-
льших змін буття [14, с. 31]. 

Таким чином, можна зазначити, що для підпри-
ємства розвиток може виступати як певний тип змін, 
які призводять до підвищення організованості сис-
теми, або як систему, яка поєднує в собі інноваційні 
процеси, що викликають кількісні та якісні зміни у 
всіх видах його діяльності. 

Отже, існуючий рівень конкуренції визначає, 
що головною умовою для економічного зростання 
підприємства в сучасних умовах господарювання є 
його інноваційний розвиток.  

Наукова думка сформувала багато підходів до 
визначення поняття «інноваційний розвиток»: 

по-перше, інноваційний розвиток підприєм- 
ства – це інноваційний процес [15]. Однак, слід за-
значити, що інноваційний розвиток є більш широ-
ким поняттям ніж інноваційний процес, оскільки 
стосується також і економічних, маркетингових та 
управлінських перетворень, які відбуваються на під-
приємстві в результаті впровадження інновацій;  

по-друге, інноваційний розвиток пов’язаний із 
потенціалом підприємства. Отже, цілком доречно 
наголошувати на взаємозв’язку між інноваційним 
розвитком та потенціалом підприємства [16]; 

по-третє, інноваційний розвиток – це розвиток 
інновацій [17; 18], але дане визначення є досить ву-
зьким та акцентує увагу тільки на джерелі цього ро-
звитку;  

по-четверте, інноваційний розвиток ототожню-
ється з інноваційною діяльністю [19]. Однак слід 
відзначити, що інноваційна діяльність здійснює 
вплив на інноваційний розвиток, але ототожнювати 
ці поняття не доречно.  

Погоджуючись з визначенням О. Мороза під 
інноваційним розвитком слід вважати процес по-
шуку та створення нової продукції та процесів на ос-
нові використання сукупності всіх наявних засобів 
та можливостей підприємства, що веде до якісних 
змін (підвищення конкурентоспроможності, збіль-
шення стійкості в мінливих зовнішніх умовах, фор-
мування нових ринків збуту тощо) [20]. Але, слід за-
уважити, що інноваційний розвиток підприємства 
можливий лише за умови наявності належного рівня 
його маркетингового забезпечення та прийнятності 
тих чи інших напрямів інноваційної діяльності.  

Таким чином, під інноваційним розвитком під-
приємства слід розуміти розробку і освоєння про- 
дуктових і технологічних інновацій, а також ціле- 
спрямований пошук і розвиток специфічних компе-
тенції на основі формування сприйнятливості під- 
приємства до інноваційних змін за рахунок реаліза-
ції різних видів інновацій. 

Управління інноваційним розвитком підприєм-
ства включає процеси впровадження і використання 
нової техніки, технологій, управлінських, організа-
ційних і інших видів інновацій в цілях збереження, 
підтримки і посилення конкурентоспроможності 
підприємства, здійснювані за допомогою координа-
ції, організації, впорядкування, регулювання іннова-
ційних процесів і інноваційної діяльності підприєм-
ства. 

Таким чином, модель управління інноваційним 
розвитком підприємства ґрунтується на цілісній,  
системній оцінці його результатів, закономірностях 
використання і розвитку інноваційного потенціалу 
та орієнтована на підвищення рівня конкуренто-
спроможності (див. рисунок). 

Основними елементами пропонованої моделі є 
системи управління інноваційним розвитком і вза- 
ємозв’язку, що виникає між ними.  

Для збільшення обсягів виробництва і збуту, 
створення конкурентоздатної продукції і підви-
щення рентабельності продажів необхідно врахову-
вати фактори, що обумовлюють впровадження інно-
вацій на підприємства. Адже перспективний розви-
ток виробництва в основному залежить від рівня 
інноваційного потенціалу і ефективності інновацій-
ної діяльності.  

Зовнішнє оточення моделі включає вхід, вихід, 
зв'язок зі зовнішнім середовищем і зворотний зв'я-
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зок. Входом моделі, що характеризує дію зовніш-
нього середовища на інноваційні процеси підприєм-
ства, є спочатку сформульовані цілі і завдання інно-
ваційного розвитку підприємства. Основною метою 
системи є підтримка і підвищення конкурентоспро-
можності підприємства, маркетингове забезпечення 
стабільності його розвитку з максимальним викори-
станням і розвитком власних інноваційних можли-
востей.  

Завданнями є розробка стратегії інноваційного 
розвитку, формування інноваційної політики, поси-
лення інноваційного потенціалу, активізація іннова-
ційної діяльності за рахунок реалізації інноваційних 

проектів, організація, координація, контроль і моні-
торинг діяльності підприємства в цілому та струк- 
турних підрозділів. 

У процесі свого інноваційного розвитку на під-
приємство здійснює вплив зовнішнє середовище, 
що включає зовнішні по відношенню до підприєм- 
ства суб'єкти і чинники. До найбільш значущих чин-
ників зовнішнього середовища відносяться загаль-
ний економічний стан і перспективи розвитку еко-
номіки країни, державна інноваційна політика, прі- 
оритетні напрями науково-технічного розвитку на-
ціональної економіки і науково-технічний стан і  
перспективи розвитку галузі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Модель управління інноваційним розвитком підприємства 
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інноваційними процесами, контроль за реалізацією 
інноваційних процесів. 

Керована підсистема в моделі характеризується 
портфелем інноваційних проектів, тобто всією су- 
купністю і взаємозв’язками між наступними еле- 
ментами: продукти, технології, процеси, організа-
ція, бізнес-моделі, маркетинг. 

Метою дії керованої підсистеми на керуючу  
підсистему є розробка і реалізація комплексу захо-
дів, справлених на підвищення конкурентоспромо-
жності підприємства, на основі максимального ви-
користання і розвитку інноваційних можливостей. А 
під інноваційними можливостями слід розуміти  
здібності, які є в наявності у підприємства, якості і 
ресурси, що необхідні для здійснення інноваційної 
діяльності і є основою інноваційного розвитку під- 
приємства.  

Висновки. Отже, запропонована модель управ-
ління інноваційним розвитком підприємства відоб-
ражає систему організаційно-управлінських та еко-
номічних відносин, що виникають в процесі іннова-
ційного розвитку, та дозволяє провести цілеспрямо-
ваний вибір підприємством пріоритетного напрямку 
власних інноваційних можливостей.  
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Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інно-

ваційного розвитку підприємств 
Умови, в яких ведуть свою діяльність сучасні 

підприємства, характеризуються високим ступенем 
невизначеності і значним числом ризиків. Підґрун-
тям економічного розвитку підприємства виступає 
інноваційний процес, який формує якісні та кіль- 
кісні зміни у системі матеріального виробництва. На 
сьогодні успішне вирішення даного питання безпо-
середньо залежить від швидкого становлення на 
інноваційний шлях розвитку.  

В статті розкрито економічну сутність «іннова-
цій», представлене авторське визначення поняття 
«інновація» та вдосконалення підходів до класифі-
кації інновацій, визначено ролі інноваційного роз- 
витку у забезпеченні ефективного функціонування і 
розвитку підприємств у сучасних економічних умо-
вах. 

Запропоновано модель управління інновацій-
ним розвитком підприємства, яка ґрунтується на ці-
лісній, системній оцінці його результатів, законо- 
мірностях використання і розвитку інноваційного 
потенціалу та орієнтована на підвищення рівня кон-
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курентоспроможності. Основними елементами про-
понованої моделі є системи управління інновацій-
ним розвитком і взаємозв’язки, що виникають між 
ними. Вона відображає систему організаційно-
управлінських та економічних відносин, що виника-
ють у процесі інноваційного розвитку підприємства. 

Ключові слова: інновації, розвиток, інновацій-
ний розвиток, модель управління інноваційним роз-
витком, керуюча підсистема, керована підсистема.  

 
Волобуев Г. С. Сущность и предпосылки ин-

новационного развития предприятий 
Условия, в которых ведут свою деятельность 

современные предприятия, характеризуются высо-
кой степенью неопределенности и значительным 
числом рисков. В качестве основы экономического 
развития предприятия выступает инновационный 
процесс, формирующий качественные и количе-
ственные изменения в системе материального про-
изводства. На сегодняшний день успешное решение 
данного вопроса непосредственно зависит от быст-
рого становления на инновационный путь развития.  

В статье раскрыта экономическая сущность 
«инноваций», представлено авторское определение 
понятия «инновация» и совершенствование подхо-
дов к классификации инноваций, определена роль 
инновационного развития в обеспечении эффектив-
ного функционирования и развитии предприятий в 
современных экономических условиях. 

Предложена модель управления инновацион-
ным развитием предприятия, которая основывается 
на целостной, системной оценке его результатов, за-
кономерностях использования и развития иннова-
ционного потенциала и ориентирована на повыше-
ние уровня конкурентоспособности. Основными 
элементами предлагаемой модели являются си-
стемы управления инновационным развитием и вза-
имосвязи, возникающие между ними. Она отобра- 
 
 
 
 

жает систему организационно-управленческих и 
экономических отношений, возникающих в про-
цессе инновационного развития предприятия. 

Ключевые слова: инновации, развитие, иннова-
ционное развитие, модель управления инновацион-
ным развитием, управляющая подсистема, управля-
емая подсистема.  

 
Volobuiev H. Essence and pre-conditions of in-

novative development of enterprises 
Terms modern enterprises conduct the activity in 

that are characterized by the high degree of vagueness 
and good few of risks. An innovative process comes for-
ward as basis of economic development of enterprise, 
forming quality and quantitative changes in the system 
of material production. To date the successful decision 
of this question directly depends on the rapid becoming 
on the innovative way of development.  

Economic essence of "innovations" is exposed in 
the article, authorial determination of concept is pre-
sented "innovation" and perfection of going near classi-
fication of innovations, the role of innovative develop-
ment is certain in providing of the effective functioning 
and development of enterprises in modern economic 
terms. 

A case frame is offered by innovative development 
of enterprise, that is base on integral, system estimation 
of his results, conformities to law of the use and devel-
opment of innovative potential and oriented to the in-
crease of level of competitiveness. The basic elements 
of the offered model are control system by innovative 
development and intercommunications arising up be-
tween them. She represents the system of organization-
ally-administrative and economic relations arising up in 
the process of innovative development of enterprise. 

Keywords: innovations, development, innovative 
development, case frame by innovative development, 
managing subsystem, guided subsystem.  
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ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ ПОТЕНЦІАЛУ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні, з огляду на 

активізацію інтеграційних процесів, в Україні все гос-
трішого значення набуває питання забезпечення ста-
лого розвитку суспільства та конкурентоспроможно-
сті країни у світовій системі господарювання. Страте-
гією сталого розвитку «Україна – 2020» [1] визначено, 
що інтеграція в політичні та економічні структури ЄС 
є пріоритетним напрямом для України. Угода про асо-
ціацію між Україною та ЄС передбачає проведення си-
стемних соціально-економічних реформ, спрямованих 
на демократичний розвиток, економічний добробут та 
зміцнення безпеки країни як основи підвищення стій-
кості національної економіки та виконання вимог, не-
обхідних для набуття Україною членства в ЄС.  

Тому, пріоритетними напрямками стратегіч-
ного розвитку країни є досягнення економічної без-
пеки з урахуванням соціальної та екологічної скла-
дових потенціалу сталого розвитку держави, збалан-
сування яких досягається за допомогою системи 
ефективного управління та регулювання на різних 
ієрархічних рівнях (як на рівні держави та регіона-
льному рівні, так й на рівні підприємств). Стрімке 
зростання значимості сталого розвитку країни об- 
умовлене складними політичними та економічними 
умовами, змінами на сучасних ринках, пов'язаними 
із глобалізацією економіки та прагненням до євро- 
інтеграції, і як наслідок – підвищенням екологічних 
вимог до виробництва та продукції, необхідності 
приведення сучасної економіки у відповідність зі між-
народними стандартами якості та природозахисними 
нормативами.  

Особливе місце серед складових потенціалу 
сталого розвитку займає екологічний фактор. Світо-
вий досвід показує: країни, які віддають пріоритет 
формуванню екологічно орієнтованої економіки, 
досягають більших успіхів у темпах зростання екс-
порту, підвищення енергоефективності та зм'як-
шенні проблеми забруднення і нестачі природних 
ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень. У роботах бага-
тьох авторів у міжнародній та вітчизняній науковій 
літературі сталий розвиток передбачає вирішення 
соціально-економічних питань, підтримання зба- 
лансованого стану довкілля та природно-ресурсного 
потенціалу планети з метою збереження навколиш-
нього природного середовища як для нинішніх, так 
і для майбутніх поколінь.  Значимість створення ста-
лого розвитку визнана більшістю країн світу, в тому 
числі й Україною. 

Чимало праць, зокрема Е. Авакяна [2], О. Амо-
ши [5], В. Антонюк [5], О. Веклич, Б. Данилишина, 
І. Грабинського, Л. Гринів, В. Данілова-Даніл’яна, 
Л. Мельника [6], В. Трегобчука, Ю. Туниці, В. Шев-
чука та ін., присвячено обґрунтуванню концепції 
сталого розвитку, основа якої спирається на погляди 
таких вітчизняних вчених, як В. Вернадський, 
С. Подолинський, М. Руденко та ін., а також на роз-
робки таких видатних особистостей, як прем’єр- 
міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд, та відомих учас-
ників і діячів Римського клубу, як А. Ламбо, 
Д. Медоуз, Й. Рандерса, Д. Фореста тощо, що роз- 
глядали подальший розвиток світового суспільства 
з трьох основних точок зору: економічної, соціаль-
ної та екологічної. 

Проблеми сталого розвитку та управління по- 
тенціалом промислових підприємств досліджують-
ся та найповніше висвітлюються у працях вітчизня-
них та зарубіжних вчених: О. Ареф’євої [3], А. Бур-
да [4], Л. Мельнік [6], В. Орешняк [7], а також 
Т. Йєннера, А. Стрікленда, А. Томпсона, Д. Шен-
дела та ін.  

Віддаючи належне внеску вітчизняних дослід-
ників у розкриття поняття «сталий розвиток» і кон-
кретизацію його складових необхідно відзначити, 
що особливий науковий інтерес становить специ-
фіка промисловості при переході до сталого розвит-
ку.   

Разом із тим, досить багато питань потребують 
подальшого дослідження, зокрема, розробка теоре-
тико-методичного підґрунтя етапів формування ста-
лого розвитку машинобудівних підприємств, яка 
включає діагностику проблем у забезпеченні їх зба-
лансованого розвитку; методичний інструментарій 
оцінювання сталого розвитку; моделювання та роз-
робку сценаріїв забезпечення сталого розвитку; ви-
значення пріоритетності загроз сталому розвитку та 
виявлення критичних чинників його формування.  

Метою статті є визначення чинників забезпе-
чення економічної безпеки та сталості розвитку ма-
шинобудівних підприємств та розробка науково-
практичних рекомендацій щодо етапів впровадження  
системи управління потенціалом сталого розвитку 
завдяки екологічної складової. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із основних індикаторів, що дозволяє оці-
нити розвиток країни та зокрема, її інноваційну сис-
тему, є рівень розвитку машинобудування. Якщо в 
структурі промислового виробництва та структурі 
експорту країни частка машинобудівної продукції 
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переважає, то можна зробити висновок про досить 
високий рівень конкурентоспроможності економіки 
в цілому. Сучасні процеси глобалізації світової еко- 
номіки, інтеграційні процеси спонукали до зрос-
тання конкуренції як на світових ринках, так і на 
внутрішньому ринку України. Особливо гостро по-
стає ця проблема для галузей машинобудівного ком-
плексу України, від рівня розвитку яких значною мі-
рою залежить конкурентоспроможність вітчизняної 
економіки. Машинобудуванню як фондоутворюва-
льній галузі належить ключова роль у забезпеченні 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних то-
варовиробників на макро- і мегарівнях. Однак аналіз 
стану і тенденцій  розвитку машинобудівного ком-
плексу  України, а також умов його функціонування 
свідчить про те, що в економіці країни все ще немає 
необхідних передумов для кардинальної зміни ситу-
ації щодо конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. Досягнення конкурентоспроможного  
розвитку науково-промислового потенціалу маши-
нобудівної галузі через підвищення якості вітчизня-
ної продукції, створення умов для розвитку торгівлі, 
спрощення взаємного доступу продукції на ринки 
України та Європейського Союзу натепер – це  один 
із перспективних та пріоритетних напрямів роз- 
витку сучасної економічної системи [4, с.18]. 

Під потенціалом сталого розвитку розуміють 
[4, с.23] "сукупність ресурсів і можливостей, що до-
зволяють забезпечити збалансований еколого-соціа-
льно-економічний розвиток підприємства. Таким 
чином, формування потенціалу сталого розвитку 
підприємства має передбачати: по-перше, здатність 
до саморозвитку і прогресу підприємства, тобто за-
безпечення сталого зростання виробництва, ство-
рення надійних умов і гарантій для суб’єктів госпо-
дарювання, створення сприятливого клімату для ін-
вестицій та інновацій; по-друге, раціональне вико-
ристання природних ресурсів і збереження еколо- 
гічної рівноваги в регіоні; по-третє, стабільне підви-
щення якості життя всіх працівників та жителів  
міста".  

Як відзначає В. Орешняк [7, с.15], "позбутись 
структурних диспропорцій в економіці України  
можливо за допомогою економічно обґрунтованої, 
екологічно зорієнтованої структурної політики. 
Екологічна орієнтація структурної політики по-
винна передбачати: перехід на екологічно чисті, ре-
сурсозберігаючі, енергетично ефективні технології; 
розвиток наукоємних, високотехнологічних галу-
зей, розробку мало- та безвідходної техніки, поши-
рення технологій очищення та переробки побутових 
та промислових відходів тощо; формування еконо-
мічно ефективного екологічно орієнтованого вироб-
ництва; стимулювання інвестиційних та інновацій-
них потоків, які мають на меті екологічну переорі- 
єнтацію усіх проектів та будь-яких програм по  
структурній перебудові економіки; формування  

ринку екологічних послуг; розвиток зеленого біз-
несу".  

Із вітчизняних підприємств, що використову-
ють екологічну складову як ефективний інструмент 
економічно обґрунтованої і екологічно зорієнтова-
ної політики та стратегії розвитку, можна виділити 
орієнтовані на експорт великі промислові підприєм-
ства машинобудівної сфери, такі як ПАТ «Енерго-
машспецсталь» (ПАТ «ЕМСС») і ПАТ Новокрама-
торський машинобудівний завод (ПАТ «НКМЗ»).  

ПАТ «ЕМСС» і ПАТ «НКМЗ» орієнтуються на 
міжнародні стандарти якості та екологічні вимоги, 
використовують у діяльності здебільш ресурсозбе-
рігаючі технології, що надає їм переваги на зовніш-
ніх ринках та дозволяє нарощувати обсяги виробни-
цтва, динамічно розвиватися по всім напрямкам. 
Так, зокрема ПАТ «ЕМСС» спеціалізується на ви- 
пуску литих і кованих виробів індивідуального і  
дрібносерійного виробництва для важкого, енерге-
тичного і транспортного машинобудування, металу-
ргійної, цементної, гірничодобувної й інших галузей 
промисловості України, ближнього і далекого зару-
біжжя. На ПАТ «ЕМСС» з 2004 р.  функціонує сис-
тема менеджменту якості, побудована відповідно до 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2000. Сис-
тема менеджменту якості ISO 9001-2000 (з 2004 р.) 
та система екологічного менеджменту (СЕМ) в рам-
ках міжнародних екологічних вимог ISO 14000 (з 
2010 р.) поширюється на структурні підрозділи ПАТ 
«ЕМСС» й робочі процеси, що забезпечують розро-
бку, виробництво й реалізацію продукції, а також на 
процеси закупівлі матеріалів. З одержанням серти-
фікатів відповідності в 2013 р. ПАТ «ЕМСС»  отри-
мало право користуватися знаками відповідності 
[8]. 

У 2015 р. міжнародним органом з сертифікації 
TUV Thuringen (Німеччина) на підприємстві прово-
дився аудит системи менеджменту якості на відпо-
відність вимогам стандарту ISO 9001. За результа-
тами аудиту підприємству виданий міжнародний 
сертифікат TUV International Certification (TIC). Тер-
мін дії сертифікату – до вересня 2018 р. [8, 9]. 

ПАТ«НКМЗ» – найбiльше машинобудiвне пiд-
приємство України, яке традицiйно спецiалiзується 
на проектуваннi, виготовленнi та комплекснiй по- 
ставцi прокатного, металургiйного, гiрничо-руд-
ного, шахтного, ковальсько-пресового, пiдйомно-
транспортного, залiзничного та гiдротехнiчного 
устаткування. ПАТ «НКМЗ» працює в системi свiто-
вої iндустрiї та продовжує тiсно спiвпрацювати з Ка-
захстаном, Бiлоруссю, Iталiєю, Словаччиною, Го-
лландiєю, Iндiєю, Францiєю, Нiмеччиною, Поль-
щею, Китаєм, Румунiєю та iн. Замовникам цих країн 
в 2014 р. вiдвантажено 78,2% загального обсягу ре-
алiзованої продукцiї. Виручка вiд зовнiшнiх покуп-
цiв за 2014 р. склала 2574823 тис. грн (з них: Укра- 
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їна – 567915 тис. грн; експорт всього – 2006908 тис. 
грн, у т.ч. країни Європи – 419609 тис. грн).  

Для поліпшення екологічної обстановки в 
2015 р. на НКМЗ реалізовано природоохоронні за-
ходи вартістю 9,490 млн грн. У результаті впрова-
дження екологічних заходів в 2015 р. забезпечено 
зниження порівняно з 2014 р.: викидів в атмосферне 
повітря на 14,4 т, скидань стічних вод у водні об'є-
кти – на 1131 т, розміщення відходів в довкілля – на 
3722 т. 

Формування програми сталого розвитку ПАТ 
«НКМЗ» засновано: на втіленні в життя концепції 
"ощадливого виробництва" та на розробленій довго-
строковій стратегії розвитку соціально-відповідаль-
ного бізнесу (постійне зростання витрат на природо-
охоронні, благодійні та соціальні заходи, у фінансу-
вання яких завод вкладає в 2015-2016 рр. по 50 млн 
грн); на застосуванні системи збалансованих показ-
ників; на активній інвестиційно-інноваційній діяль-
ності (у проведення НДДКР в 2015 р., у тому числі 
виробництво інноваційної техніки, інвестовано  
близько 2,5 млн грн, реалізовано ряд великомасш- 
табних iнвестицiйних проектiв загальною вартiстю 
бiльше нiж 300 млн грн); оновленні основних про-
мислово-виробничих фондів підприємства (так, у 
2014 р. на суму 119945 тис. грн); на чіткій ціновій, 
торговельній і збутовій політиці; на ефективному 
управлінні грошовими потоками в складних еконо-
мічних умовах (чистий фiнансовий результат в 
2013 р. – 226533 тис. грн, в 2014 р. – 253 633 тис. грн, 
в 2015 р. також вдалося досягти позитивного фiнан-
сового результату); на конкурентній продукції; на 
впровадженні прогресивних технологій та оптиміза-
ції виробничих процесів з метою екологізації ви- 
робничого процесу; на мінімізації витрат виробни- 
цтва; на концентрації ресурсів у пріоритетних на-
прямах; на підготовці і підвищенні професійно-ква-
ліфікаційного рівня персоналу; на вдосконаленні 
організаційної культури підприємства; на підви-
щенні іміджу соціально-відповідального підприєм- 
ства [8, 9]. 

На реалiзацiю запланованої виробничої про-
грами означених вище пiдприємств машинобудівної 
сфери Донецької областi в 2015 р. вплинули наступ- 
нi фiнансово-економiчнi ризики: продовження АТО; 
нестабiльнiсть попиту, вiдмовлення споживачi вiд 
виробленої продукцiї; пiдвищення цiн на енергоре-
сурси; пiдвищення цiн на сировину та комплектуючі 
матерiали та їх несвоєчаснi постачання; нестабiльна 
робота банкiвської системи; зниження цiн конку- 
рентами. Ситуацiя ускладнюється побоюваннями 
iноземних замовникiв вiдносно розмiщення замов-
лень на пiдприємствах Донецької областi.  

Дослідження діяльності вітчизняних підпри-
ємств машинобудівної сфери [8, 9], таких як ПАТ 
«ЕМСС» і ПАТ «НКМЗ», та визначення в роботі [2] 
факторів сталого розвитку промисловості дозволя-
ють обґрунтувати та представити в таблиці перелік 

чинників забезпечення економічної безпеки та ста-
лості розвитку машинобудівних підприємств Укра-
їни.  

Як зауважує А. Бурда у своєму дослідженні [4, 
с.160]: "Головним завданням удосконалення меха- 
нізму оцінювання потенціалу  сталого розвитку під-
приємства, є пошук напрямів, які б дозволили сфор-
мувати ефективний, дієвий еколого-соціально-еко-
номічний механізм для забезпечення відтворення 
потенціалу сталого розвитку підприємства. Досить 
часто якраз приховані невикористані потенційні  
можливості є резервами забезпечення сталості під- 
приємства і лише вони зумовлюють спроможність 
адекватно зреагувати на мінливість середовища та 
сформувати пріоритети майбутнього розвитку. Ця 
особливість обумовлює потребу у розробленні захо-
дів щодо забезпечення потенціалу сталого розвитку 
підприємства, постійної діагностики його складо-
вих, контролю та прогнозу, які мають ґрунтуватися 
на комплексному підході до формування спеціаль-
ного механізму підвищення потенціалу сталого роз-
витку промислового підприємства, який сприятиме 
ефективній його діяльності, вияву та використанню 
пріоритетів потенціалу сталого розвитку".  

Тому пропонується процес управління сталим 
розвитком підприємств машинобудівної галузі роз-
глядати у ракурсі управління екологічною складо-
вою (для більш ефективного управління потенці- 
алом машинобудівного підприємства у цілому) у ви-
гляді наступних етапів (див. рисунок): а) побудова 
механізму сталого розвитку для ефективного управ-
ління еколого-економічними процесами на базі  
системи екологічного менеджменту (СЕМ), норма-
тиви якого діють у багатьох країнах, з урахуванням: 
можливостей екологічно спрямованої реорганізації 
(перебудови) організаційної структури управління 
підприємства в машинобудівній галузі в напрямі ін-
теграції екологічного фактору в функціональні під-
розділи; розробки екологічно спрямованої марке- 
тингової політики підприємства; формування опти-
мального інвестиційного портфеля на базі оцінки 
перспектив екологічно орієнтованих інновацій 
(інноваційних проектів); переваг впровадження про-
ектів сумісного здійснення (у рамках «гнучких ме-
ханізмів» Кіотського протоколу); б) відбір і форму-
вання оптимальної екологічно орієнтованої іннова-
ційної стратегії і довгострокової стратегії розвитку 
підприємства машинобудівної галузі, в) оцінка ре-
зультатів їх впровадження. Першим кроком на 
шляху формування і забезпечення реалізації механі-
зму сталого розвитку для підприємства машинобу-
дівної галузі є процес організації на підприємстві 
зниження негативного впливу на НПС: здійснення 
контролю за станом довкілля (екооблік, екомоніто-
ринг) та впровадження екологічно орієнтованого ве-
дення господарської діяльності (екоінновації, екоте-
хнології, екологічно спрямована діяльність). Для ви-
рішення цих питань необхідно забезпечити наяв- 
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Таблиця 
Фактори забезпечення економічної безпеки та сталості розвитку  

машинобудівних підприємств України* 
Фактори за-
безпечення  

Перелік чинників забезпечення економічної безпеки та сталості розвитку машинобудівних підприємств 

Зовнішні 
(екзогенні) 

Економіко-правові та політичні: 
- рівень економічної і політичної безпеки та незалежності країни; рівень ризиків бойових дій, політичної та 
економічної кризи; рівень корупції; складність ведення бізнесу, зокрема в зоні дії АТО тощо; 
- створення надійних умов і гарантій для суб’єктів господарювання, створення сприятливого клімату для інвес-
тицій та інновацій;  
- структура економіки (рівень розвитку машинобудування), рівень екологічної орієнтації структурної політики 
(перехід на екологічно чисті, ресурсозберігаючі, енергетично ефективні технології; розвиток наукоємних, висо-
котехнологічних галузей), рівень та структура експорту, пріоритетність підтримки державою окремих напрямів 
економіки та  рівень державної підтримки підприємництва; 
- рівень інтеграції (усередині регіону, в рамках країни та світового господарства), ступень усунення національ-
них економічних бар'єрів і створення однорідних умов міжнародного обміну; 
- рівень конкурентоспроможності країни і регіону та рівень конкурентоспроможності на ринку машино будів-
ництва; 
- стабільність роботи банківської системи; рівень податкових та процентних ставок в країні та регіоні; наявність 
і стабільність регулюючого законодавства та правове регулювання соціальних, екологічних та економічних про-
цесів (складових сталого розвитку); 
- рівень розвитку інфраструктури, охорони праці і промислової безпеки; 
- рівень інфляції, безробіття, реальних доходів населення; 
- система стандартизації та сертифікації, у т.ч. в сфері екології, прийняті міжнародні програми в сфері природо-
охоронного законодавства та екологічної безпеки; 
- прийняті програми розвитку країни щодо інтеграції в політичні та економічні структури ЄС, природоохоронні 
резолюції міжнародного законодавства тощо 
Науково-технічні та інноваційні:  
- рівень інноваційної активності, у т.ч. й екологічної спрямованості; 
- державна підтримка науки та інноваційної діяльності, проектів сумісного здійснення (у рамках «гнучких ме-
ханізмів» Кіотського протоколу); 
- рівень управління соціально-економічними та екологічними системами, та рівень їх державного регулювання

Внутрішні 
(ендогенні) 

Ресурсні:  
- доступ до ринків ресурсів та технологій, у т.ч. сучасним маловідходним та енергоефективним; 
- висококваліфікований персонал, у т.ч. в сфері екології; 
- висока дохідність, здатність до саморозвитку і прогресу підприємства, тобто забезпечення сталого зростання 
виробництва 
Технологічні: 
- впровадження нових технологій, у т.ч. орієнтованих на міжнародні стандарти; 
- створення сучасних інфраструктурних об'єктів тощо, 
- використання сучасного обладнання, пристроїв та транспортних засобів 
Інвестиційні: 
- доступність інвестиційних ресурсів; 
- заплановані обсяги прибутку по реалізованих проектах; 
- ефективність інвестиційного менеджменту, формування оптимального інвестиційного портфеля 
Інформаційні: 
- наявність інтегрованої інформаційної системи; управління інформаційними потоками з єдиного центру; 
- застосування сучасних інформаційних технологій 
Організаційно-управлінські: 
- наявність проблемно-цільових організаційних структур, центрів відповідальності тощо; 
- функціонування системи забезпечення конкурентоспроможності, у т.ч. за рахунок управлінської інновації у 
вигляді системи екологічного менеджменту 
Фінансові:  
- ефективність фінансової стратегії та фінансового менеджменту; 
- ефективність структури активів;  
- доля залученого капіталу, у т.ч. іноземного; 
- дебіторська та кредиторська заборгованість; 
- вартість капіталу; 
- рівень фінансових ризиків та ін. 
Екологічні та соціальні:  
рівень управління соціально-економічними та екологічними процесами, рівень впровадження системи екологі-
чного (соціально-відповідального) менеджменту, раціональне використання природних ресурсів і збереження 
екологічної рівноваги в регіоні; стабільне підвищення якості життя всіх працівників та жителів міста 

*Систематизовано та доповнено за матеріалами [2-6]. 
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Рисунок. Основні етапи реалізації на підприємстві механізму управління сталим розвитком  

завдяки регулюванню та управлінню його екологічною складовою* 

* Розроблено автором. 
 

ність відповідних структур (служб) в організаційній 
структурі управління підприємства і зумовлює не-
обхідність екологічно спрямованої реорганізації 
структури управління в напрямку інтеграції екологі-
чного фактору в функціональні підрозділи. 

Формулювання чинників забезпечення еконо-
мічної безпеки та сталості розвитку машинобудів-
них підприємств (див. таблицю) дозволяє сформу-
вати етапи впровадження механізму сталого розви-
тку підприємства, визначити та модулювати мож-
ливі загрози по окремим зонам діагностування, оці-
нювати потенціал сталого розвитку підприємства та 
шукати резерви щодо його зростання.  

Для підвищення ефективності механізму уп-
равління сталим розвитком підприємства необхідно 
визначити пріоритетність загроз сталому розвитку 
та виявити критичні чинники його формування, по-
годити складові потенціалу сталого розвитку за 
всіма показниками діяльності. Таким чином, сис-
тема управління екологічною складовою сталого  
розвитку служить інструментом прямого впливу на 
впровадження екологічно-орієнтованих технологій, 
надає можливість збільшити обсяги виробництва 
продукції та реалізації на зовнішніх ринках, а також 
покращити її якість, екологічну безпеку та рівень 
конкурентоспроможності на ринку.  

1. Формування і забезпечення реалізації системи сталого розвитку 
завдяки управлінню екологічною складовою:  

1) зниження негативного впливу на НПС шляхом організації на підприємстві ко-
нтролю за станом довкілля (екооблік, екомоніторинг, екоекспертиза, екоінс-
пекція) та впровадження екологічно орієнтованого ведення господарської ді-
яльності (екоінновації, екотехнології) та ін.; 

2) можливостей екологічно спрямованої реорганізації (перебудови) організацій-
ної структури управління підприємства  

3) планування  оптимальної екоспрямованої маркетингової політики підприєм- 
ства, 

4) системи екологічно орієнтованих рішень: стосовно екоспрямованих інновацій 
(ефективної реалізації екологічно спрямованих інноваційних проектів, фор-
мування оптимального інвестиційного портфеля, впровадження проектів су-
місного здійснення у рамках «гнучких механізмів» Кіотського протоколу), ін-
струментів системи екоменеджменту СЕМ 

2. Формування, відбір оптимальної для підприємств екологічно 
орієнтованої стратегії, її впровадження: 

5) визначення і аналіз стратегічних чинників (зовнішні чинники і внутрішні 
чинники): сильні і слабкі сторони підприємства, загрози і можливості;  
формування екологічного паспорту підприємства; 

6) визначення цілей і завдань – отримання конкурентних переваг та вижи-
вання за рахунок врахування екологічного фактору у господарської діяль-
ності; 

7) визначення етапів впровадження, інструментарію впровадження екоспря-
мованої стратегії, розробка екостратегій  і її адаптація до специфіки під- 
приємства та галузі; 

8) оцінка ефективності результатів впровадження екологічно орієнтованої 
стратегії розвитку (оцінка її ефективності в динаміці, внесення змін) 
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Висновки. В зв'язку з тим, що прагнення Укра-
їни до євроінтеграції потребує дотримання поло-
жень «Стратегії сталого розвитку ЄС», яка була 
прийнята у червні 2001 р. на саміті лідерів країн-
членів ЄС у Ґетеборзі, особливої уваги заслугову-
ють питання пошуку ефективних інструментів уп-
равління усіма  ресурсами й можливостями, тобто 
усією сукупністю засобів (потенціалом) сталого ро-
звитку як окремих підприємств, так й національної 
економіки у цілому. Разом із тим, потребують пода-
льшого дослідження питання діагностики проблем у 
забезпеченні їх збалансованого розвитку; методич-
ний інструментарій оцінювання сталого розвитку; 
моделювання та розробка сценаріїв забезпечення 
сталого розвитку машинобудівних підприємств.  

Управління потенціалом сталого розвитку на 
рівні машинобудівного підприємств повинно базу-
ватись на збалансуванні, насамперед, функціону-
вання економічної й екологічної складових, та фор-
мує умови  ефективного управління та регулювання 
національної економіки у цілому. У результаті про-
веденого дослідження для управління та ефектив-
ного формування сталого розвитку запропоновано 
(в якості важеля) використання екологічної складо-
вої, яка дозволяє впливати на усі складові потенці-
алу сталого розвитку підприємства, зокрема на ос-
новні стратегічні показники експортної діяльності. 
Сформовано перелік факторів впливу на систему 
показників сталого розвитку підприємства, що до-
зволяє визначити чинники забезпечення економічної 
безпеки та врахувати їх при розробці загальної стра-
тегії підприємства. Наданий перелік факторів впливу 
на систему показників сталого розвитку підприєм- 
ства та етапи впровадження механізму сталого роз-
витку дають змогу здійснювати ефективне управ-
ління насамперед на екологічну складову стратегіч-
ного розвитку підприємства на всіх його рівнях.  
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Латишева О. В. Етапи управління екологіч-

ною складовою потенціалу сталого розвитку ма-
шинобудівних підприємств 

У статті узагальнено чинники впливу на управ-
ління сталим розвитком підприємства машинобу- 
дівної галузі. Доведено, що завдяки управлінню еко-
логічною складовою підприємства отримують до- 
датковий інструмент ефективної реалізації стратегії 
сталого розвитку. 

Запропоновано етапи реалізації на підприєм- 
стві механізму управління сталим розвитком за-
вдяки управлінню його екологічною складовою. В 
основі запропонованих етапів механізму управління 
сталим розвитком знаходяться екологічно орієнто-
вані та соціально спрямовані фактори. Завдяки ство-
ренню такого механізму можливе ефективне пере- 
творення бізнесу під сучасні ринкові умови під 
впливом посилення екологічних вимог, стандартів 
безпеки та якості життя. 

Ключові слова: чинники впливу, сталий розви-
ток, економічна безпека, управління сталим розвит-
ком, екологічна складова, підприємства машинобу-
дівної галузі, екологічно орієнтована стратегія роз-
витку, система екологічного менеджменту. 

 
Латышева Е. В. Этапы управления экологи-

ческой составляющей потенциала устойчивого 
развития машиностроительных предприятий 

В статье обобщены факторы влияния на управ-
ление устойчивым развитием предприятия машино-
строительной отрасли. Доказано, что благодаря 
управлению экологической составляющей предпри- 
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ятия получают дополнительный инструмент эффек-
тивной реализации стратегии устойчивого развития. 

Предложены этапы реализации на предприятии 
механизма управления устойчивым развитием бла-
годаря управлению его экологической составля- 
ющей. В основе  предложенных этапов механизма 
управления устойчивым развитием находятся эко-
логически ориентированные и социально направ-
ленные факторы. Благодаря созданию такого меха-
низма возможно эффективное превращение бизнеса 
под современные рыночные условия под воздей-
ствием усиления экологических требований, стан-
дартов безопасности и качества жизни. 

Ключевые слова: факторы влияния, устойчивое 
развитие, экономическая безопасность, управление 
устойчивым развитием, экологическая составляю-
щая, предприятия машиностроительной отрасли, 
экологически ориентированная стратегия развития, 
система экологического менеджмента. 

 
Latysheva Yе. Stages of management of ecolog-

ical component of potential of sustainable develop-
ment of machine-building enterprises 

In the article the factors of influence on a manage-
ment by sustainable development of enterprise of ma-
chine-building industry have been generalized. It is 
well-proven that due to a management the ecological 
component of enterprise get the additional instrument of 
effective realization of strategy of sustainable develop-
ment. 

It is proved that implementation on the enterprise 
of mechanism of management phases offer by sustaina-
ble development due to a management his ecological 
component. In basis  of offer stages of management 
mechanism steady development are the factors ecologi-
cally oriented and socially directed.  Due to creation of 
such mechanism effective transformation of business is 
possible under modern market conditions under act of 
strengthening of ecological requirements, standards of 
safety and quality of life. 

Keywords: factors of influence, sustainable devel-
opment, economic security, management by sustainable 
development, ecological component, enterprises of ma-
chine-building industry, ecologically oriented strategy 
of development, system of ecological management. 
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Зростаюча роль люд-

ського капіталу у формуванні «економіки знань» 
обумовила важливість оцінки людського капіталу 
підприємства при виборі інноваційної стратегії. 
Експертами серед основних причин недостатньої 
інноваційної активності підприємств виділяються 
недолік кваліфікованого, інноваційно активного  
персоналу, а також низький рівень його інновацій-
ної культури. На їхню думку, підприємствам маши-
нобудівної галузі доцільно орієнтуватися на роль 
стратегічних інноваторів. Численні опитування екс-
пертів і керівників промислових та машинобудівних 
підприємств вказують на недостатній рівень забез-
печеності сфери інноваційної діяльності кадрами 
інноваційного типу. При цьому такі висновки, най-
частіше, робляться з узагальнених оцінок, що ха- 
рактеризують дані по чисельності кваліфікованого 
персоналу. Не розглядаються необхідні співвідно-
шення складових людського капіталу підприємства 
для забезпечення ефективної реалізації конкретної 
інноваційної стратегії. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням управ-
ління людським капіталом підприємств присвячено 
безліч досліджень вітчизняних і закордонних уче-
них, але при цьому не враховуються умови іннова-
ційного розвитку підприємств. Так, О.В. Кендюхов 
обґрунтував організаційно-економічний механізм 
управління інтелектуальним капіталом підприєм- 
ства [1]. Такий підхід не може бути застосований до 
проблеми управління людським капіталом в умовах 
інноваційного розвитку, тому що не дозволяє ко- 
ректувати кожний окремий елемент людського капі-
талу відповідно до фази життєвого циклу, видів і  
темпів здійснення інновацій. 

Аналіз концептуальних підходів управління  
персоналом спирається  на еволюцію класичних те-
орій використання трудових ресурсів М. Вебера  
А. Файоля, Г. Форда до рівня теорій управління 
людськими ресурсами А. Маслоу, Д. Ханта, Ф. Гер-
цберга. Головним досягненням на даному етапі стає 
розгляд персоналу як найціннішого  ресурсу підпри-
ємства й урахування його потреб. Подальше вдоско-
налення підходів до управління здійснювалося від 
принципів наукової організації праці Ф. Тейлора, 
Г. Емерсона і Ф. Гилбрета до принципів гуманісти-
чного підходу Е. Мейо, М. Фоллета, Г. Саймона. Да-
ний етап еволюції підходів до управління персона-
лом свідчив про перехід до доктрини «збагачення 

праці», відповідно якій людина в процесі своєї виро-
бничої діяльності повинна регулярно одержувати 
нові знання. 

Метою статті є розробка концепції управління 
людським капіталом промислового підприємства, 
що дозволить підвищити його інноваційну актив-
ність відповідно зі стратегією розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підвищення ефективності управління людським ка-
піталом вимагають багато негативних сучасних тен-
денцій, до їхнього числа відносяться: скорочення 
чисельності населення у працездатному віці; погір-
шення здоров'я населення й поширення нездорового 
способу життя; наростаюча інвалідізація; падіння 
трудової моралі й етики; втрата або «моральне зно-
шування» кваліфікації або освіти; відсутність мож-
ливостей або бажання одержати сучасну освіту 
(плата за навчання, зниження якості освіти й т.д.). 

Однак людський капітал виступає не тільки  
об'єктом управління, але й засобом рішення бага-
тьох проблем розвитку підприємства, отже, засобом 
управління. Цілеспрямоване формування й розвиток 
людського капіталу збагачує механізм управління й 
тим самим дозволяє успішно вирішувати багато 
проблем науково-технічного прогресу, підвищення 
конкурентоздатності підприємства, використання 
нових сучасних технологій, підвищення ефективно-
сті й продуктивності. У цьому своєму значенні ви-
користання людського капіталу вимагає нових під-
ходів до управління – лідерство, система мотивації, 
стиль управління, пріоритети, організація діяльно-
сті, корпоративна культура, соціальне партнерство. 
Всі ці фактори характеризують людський капітал як 
засіб впливу на соціально-економічні процеси. Фор-
мування й розвиток людського капіталу здійсню-
ється шляхом задоволення матеріальних, соціаль-
них і духовних потреб людини, загальної й профе-
сійної освіти, розвитку його здібностей, талантів. 
Людський капітал становить основу інтелектуаль-
них ресурсів підприємства. Знання, уміння й на- 
вички персоналу, що відповідають характеру діяль-
ності даного підприємства, сприяють його еконо- 
мічній активності. Вітчизняні підприємства в цей 
час мають у своєму розпорядженні досить високий 
інтелектуальний потенціал людських ресурсів. У 
той же час рівень розвитку людського капіталу не 
повністю відповідає вимогам сучасного виробни- 
цтва. Вибіркове опитування показало, що у значної 

Менеджмент персоналу 
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частини працівників рівень кваліфікації або не від-
повідає тій роботі, що вони виконують, або недо- 
статній. Опитування керівників підприємств Доне-
цької області показав, що проблема підвищення ква-
ліфікації є в цей час дуже актуальною практично для 
всіх категорій працівників. З метою забезпечення 
ефективного розвитку людського капіталу підпри-
ємствам необхідно використовувати стратегічне уп-
равління персоналом, інструментом якого є збалан-
сована система показників. Ефективне управління 
елементами людського капіталу на основі оцінки їх-
ньої збалансованості й відповідності потребам інно-
ваційної діяльності підприємства дозволить вирі-
шити проблему дефіциту кваліфікованих іннова-
ційно активних кадрів у машинобудуванні.  

Приведення складових людського капіталу у  
відповідність із інноваційною стратегією дозволить 
підвищити інноваційну активність підприємств за 
рахунок ефективного управління персоналом. При 
цьому буде знижуватися рівень ризику, пов'язаний 
із інноваційною діяльністю, тому що керівництво 
зможе не тільки бачити повну картину забезпечено-
сті людськими ресурсами, але й коректувати при не-
обхідності різні характеристики персоналу. В основі 
вибору стратегії інноваційної діяльності підприєм- 
ства має бути оцінка людського капіталу, тому що 
це дозволить оцінити збалансованість складових 
людського капіталу й привести їх у відповідність зі 
специфікою конкретної інновації. Відсутність комп-
лексних науково-методичних підходів, що дозволя-
ють коректувати елементи людського капіталу за- 
лежно від виду, стадії життєвого циклу й темпу здій-
снення інновації послужило основою розробки кон-
цепції управління людським капіталом в умовах 
інноваційного розвитку.  

Концептуальна схема управління людським ка-
піталом промислового підприємства в умовах інно-
ваційного розвитку наведена на рисунку. 

Характерна риса даної моделі полягає у прий-
нятті рішень на основі розуміння цінності інтелек-
туального ресурсу для конкурентоздатності підпри-
ємства.  

У рамках даного підходу можлива реалізація 
таких прогресивних і пов'язаних із процесом новов-
ведень тенденцій, як: забезпечення взаємодії пра- 
цівників і груп між собою в інноваційному процесі; 
активізація їх творчого й організаційного потенці-
алу; інтеграція зусиль усього персоналу підприєм- 
ства у досягненні кінцевих результатів [2]. 

Аналіз методологічних підходів до управління 
персоналом свідчить про те, що в умовах інновацій-
ного розвитку необхідний набір підходів для управ-
ління елементами людського капіталу, що обумов-
лено багатогранністю категорій «людський капітал» 
й «інновація». 

Вибір ситуаційного підходу обумовлений тим, 
що виділення особливостей і здійснення оцінки 

людського капіталу, а також коректування його еле- 
ментів передбачається здійснювати диференційо-
вано залежно від виду інновації, стадії її життєвого 
циклу й темпу здійснення. Ситуаційне управління 
пов'язане із необхідністю встановлення взаємо- 
зв'язку між типом сформованої ситуації й застосов-
ністю до неї конкретних технологій і методів управ-
ління [3]. Таке управління   орієнтоване   на корот-
кострокову й довгострокову перспективу, тому що 
має у своєму арсеналі певні методи рішення для ко-
жної конкретної ситуації в певний інтервал часу. Це 
забезпечить зв'язок стратегічного й оперативного рі-
внів управління людським капіталом в умовах інно-
ваційного розвитку підприємства. 

Методологія системного підходу як науковий 
інструмент дає можливість оцінити цілісність обра-
ного для дослідження об'єкта. У його основі лежить 
виявлення здібностей об'єкта бути одночасно єди-
ним і неподільним цілим й у той же час мати безліч 
проявів через складові.   

Серед напрямків управління інноваційним роз-
витком промисловості, що вимагають розробки аде-
кватних механізмів координації й управління ними 
для ліквідації можливих протиріч і досягнення зба-
лансованості інтересів, що дозволяють розкрити 
інноваційний потенціал суб'єктів господарювання й 
вітчизняної промисловості, виділяються науково-
технічні, організаційно-комунікаційні, фінансово-
економічні напрямки [4]. При цьому не виділяються 
аспекти, пов'язані із приведенням у відповідність 
елементів людського капіталу цілям інноваційного 
розвитку. Д.К. Воронковим и Ю.С. Погореловим за-
пропоновано підхід до управління інноваційними 
проектами [5], що враховує фази й життєвий цикл 
інновації, але при цьому не враховуються особливо-
сті різних видів нововведень, не виявляється відпо-
відність елементів людського капіталу певному 
виду інновацій.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок  
про те, що в науці існують підходи до управління 
окремими елементами людського капіталу в умовах 
інноваційного розвитку. Це не дозволяє здійсню-
вати комплексне регулювання складових людського 
капіталу для ефективного освоєння й  здійснення но-
вовведень. Так, А.М. Гриньов пропонує підхід до 
стимулювання праці в інноваційній діяльності під- 
приємств машинобудування [6]. О.І. Амоша, В.П. 
Антонюк и А.І. Землянкін наводять модель механі-
зму стимулювання інноваційної активності персо-
налу на виробничому рівні [7]. 

В.А. Кравченко розробив методику аналізу сти-
мулювання праці в інноваційній діяльності управ- 
лінського персоналу промислових підприємств [8]. 
Обмеженням є врахування специфіки праці тільки 
управлінського персоналу, що не дозволяє розгля-
дати всі  категорії персоналу при здійсненні іннова-
ційної діяльності підприємства. Таким чином, вче- 
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ними переважно розглядається регулювання одного  
з елементів людського капіталу промислового під- 
приємства, що не дозволяє комплексно враховувати 

всі аспекти такої багатогранної категорії як людсь-
кий капітал. 
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Рисунок. Концептуальна схема управління людським капіталом підприємства  

в умовах інноваційного розвитку [авторська розробка] 
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Результати проведеного аналізу методичних 
підходів до управління людським капіталом підпри-
ємств вказують на наявність обмежень, пов'язаних із 
управлінням людським капіталом не на основі ко- 
ректування окремих його складових, а на основі  
формування загального набору рекомендацій з керу-
вання персоналом. При цьому вченими не завжди 
ставиться завдання управління людським капіталом 
в умовах інноваційного розвитку. 

В Україні в останні роки трохи активізувалася 
робота із продажу інновацій. Правда, на відміну від 
прийнятого на Заході внутрішнього трансферту ре-
зультатів інноваційної діяльності українські підпри-
ємства часто продають ліцензії на результати НТР, 
які ще не впроваджувалися, а купують за кордоном 
технології, створені вже 10-15 років тому, продов-
жуючи, таким чином, їхній життєвий цикл. У той же 
час вкрай незадовільною є структура придбаних за 
кордоном ліцензій. Зростання конкурентоздатності 
національної економіки в цілому забезпечується, на-
самперед, інноваційним характером розвитку стра-
тегічно важливих галузей. Для України такими є  
підгалузі машинобудівного комплексу. Незважаючи 
на те, що за останні роки питома вага машинобуду-
вання в обсязі промислового виробництва зменши-
лася з 31 до 17%, підбадьорюючої є тенденція акти-
візації інноваційної діяльності в даній сфері, що ви-
ражається у зростанні обсягів створення й освоєння 
виробництва нових видів техніки. 

По галузевій спрямованості результатів вина- 
хідницької діяльності у вітчизняне машинобуду-
вання, то воно не відповідає повною мірою пріори-
тетним напрямкам розвитку його підгалузей. Важ-
ливим етапом інноваційного процесу є комерціалі-
зація інновацій, що виражає ступінь сприйнятливо-
сті виробництва до нововведень. Процес комерціа-
лізації в Україні має зворотний напрямок розвитку 
порівняно з динамікою створення нових зразків віт-
чизняної продукції. Зазначена тенденція знижує 
ефективність зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні, приводить до посилення імпортозалежності 
нашої держави від наукомістких товарів і науково-
технічних послуг, локалізації в країні трудо- і ре- 
сурсномістких, а також екологошкідливих вироб-
ництв і т.п.  

Підтвердженням цього є й надзвичайно низька 
питома частка України у світовій торгівлі науко- 
місткими й високотехнологічними товарами. Так, на 
сьогодні український експорт продукції з високим 
рівнем доданої вартості не перевищує 0,02% світо-
вого обсягу. Тоді як постіндустріальні країни світу  
постійно нарощують свою присутність на світових 
ринках науково-технічної продукції (наприклад, на 
сьогодні на такі країни, як США, Японія, Німеччина, 
відповідно, доводиться 39%, 30% й 16% загального 
обсягу ринку інноваційних товарів, що оцінюється в 
2 трлн 300 млрд дол. США), зовнішній торгівлі Ук- 

раїни властиві значні структурні диспропорції, ви-
кликані насамперед  низьким рівнем інтелектуаліза-
ції й наукомісткості її експорту. В  умовах іннова-
ційного розвитку управління людським капіталом є 
самим складним із всіх активів вітчизняних підпри-
ємств, тому що труднощі його оцінювання не дозво-
ляють керівникам повною мірою використати по- 
тенціал співробітників, стратегічну відповідність 
знань, навичок і здібностей працівників забезпечує 
концепція управління людським капіталом. В ос-
нову концепції управління  людським капіталом в 
умовах інноваційного розвитку покладений цілий 
набір методологічних підходів до управління, що 
обумовлюється складністю й багатогранністю роз- 
глянутої проблеми.  Даний підхід дозволить підви-
щити ступінь забезпеченості підприємства іннова-
ційно активними кадрами в коротко- й довгостроко-
вому періодах. Наявність кваліфікованих фахівців є 
одним зі стимулів для впровадження нових техноло-
гій на промисловому підприємстві. 

Висновки. Таким чином, розробка єдиної кон-
цепції й механізму управління людським капіталом 
буде сприяти підвищенню ефективності інновацій-
ної діяльності підприємств за рахунок збільшення 
кількості освоєної інноваційної продукції, а також 
впровадження управлінських і технічних інновацій. 

Концепція управління людським капіталом 
промислового підприємства в умовах інноваційного 
розвитку передбачає створення координаційного 
центру як віртуальної структури, що регулює вза- 
ємодію персоналу різних структурних підрозділів за 
рахунок його регламентації в колективному дого-
ворі підприємства положень по управлінню люд- 
ським капіталом, що дозволяє значним чином зни-
зити опір персоналу змінам і витрати на реалізацію 
механізму. 
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Каменська О. О. Концепція управління люд-

ським капіталом промислового підприємства в 
умовах інноваційного розвитку 

У статті розглянуто проблеми  управління люд-
ським  капіталом промислового підприємства в кон-
тексті інноваційного розвитку, визначено основні 
підходи до використання та підвищення якості уп-
равління людським капіталом на корпоративному 
рівні. Розроблено концепцію управління людським  
капіталом промислового підприємства, яка дозво-
лить підвищити його інноваційну активність відпо-
відно зі стратегією розвитку. 

Ключові слова: людський капітал, інноваційний 
розвиток, промислове підприємство, персонал, 
інноваційна діяльність, інтелектуальний ресурс, 
конкурентоздатність підприємства. 
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ловеческим капиталом промышленного пред-
приятия в условиях инновационного развития 

 

В статье рассмотрены проблемы  управления 
человеческим  капиталом промышленного предпри-
ятия в контексте инновационного развития, опреде-
лены основные подходы к использованию и повы-
шению качества управления человеческим капита-
лом на корпоративном уровне. Разработана концеп-
ция управления человеческим  капиталом промыш-
ленного предприятия, которая позволит повысить 
его инновационную активность  в соответствии со 
стратегией развития. 

Ключевые слова: человеческий капитал,  инно-
вационное развитие, промышленное предприятие, 
персонал, инновационная деятельность, интеллек-
туальный ресурс, конкурентоспособность предпри-
ятия. 
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In the article the problems  of management of in-
dustrial enterprise a human  capital are considered in the 
context of innovative development, certainly basic go-
ing near the use and upgrading management a human 
capital at corporate level. Conception of management of 
industrial enterprise a human  capital is developed, 
which will allow to promote him innovative activity  in 
accordance with strategy of development. 

Keywords: human capital, innovative develop-
ment, industrial enterprise, personnel, innovative activ-
ity, intellectual resource, competitiveness of enterprise. 

 
Стаття надійшла до редакції 29.07.2016 
Прийнято до друку 21.09.2016 

 
 
 

  



О. Ю. Мельников, С. О. Денисова 

230 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

УДК 336.72 
О. Ю. Мельников,  

кандидат технічних наук,  

С. О. Денисова,  
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ПУТІВОК ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ ПІДРОЗДІЛУ 
 
Постановка проблеми. Швидкий розвиток і 

ускладнення економічних зв'язків, виявлення залеж-
ності між окремими складними процесами і яви-
щами, які раніше здавалися не пов'язаними один із 
одним, призводять до різкого зростання труднощів 
прийняття обґрунтованих рішень. Витрати на їх 
здійснення безперервно збільшуються, наслідки по-
милок стають все серйозніше, а звернення до профе-
сійного досвіду і інтуїції не завжди призводить до 
вибору найкращої стратегії. Використання інформа-
ційних систем, що базуються на методах теорії 
прийняття рішень, дозволяє вирішити цю проблему 
швидко і з достатнім ступенем точності. 

Сутність розподілу путівок між співробітни-
ками полягає в тому, що на відміну від путівок, що 
надаються Фондом соціального страхування, норма-
тивного документа, що регламентує правила розпо-
ділу і видачі профспілкових путівок, не існує. Кожна 
профспілка діє відповідно до свого статуту і в рам-
ках затвердженого на рік кошторису. Тому в процесі 
опитування фахівців у даній сфері необхідно виді-
лити відповідні критерії, на підставі яких буде здій-
снюватися розподіл між співробітниками. 

Аналіз останніх досліджень. Сьогодні для ана-
лізу і вироблення пропозицій в СППР використову-
ються різні методи. Це можуть бути: інформаційний 
пошук, інтелектуальний аналіз даних, пошук знань 
в базах даних, міркування на основі прецедентів, 
імітаційне моделювання, генетичні алгоритми, ней-
ронні мережі та ін. Деякі з цих методів були розроб-
лені в рамках штучного інтелекту. 

Як правило, основним математичним інстру- 
ментом системного підходу до складних проблем 
прийняття рішень є метод аналізу ієрархій (МАІ), 
який не наказує особі, що приймає рішення (ОПР), 
будь-якого «правильного» рішення, а дозволяє їй в 
інтерактивному режимі знайти такий варіант (аль- 
тернативу), який найкращим чином узгоджується з 
її розумінням суті проблеми і вимогами до її вирі-
шення. Основне застосування методу – підтримка 
прийняття рішень за допомогою ієрархічної компо-
зиції завдання і рейтингування альтернативних рі-
шень. Схема застосування методу абсолютно не за-
лежить від сфери діяльності, у якій приймається рі-
шення, тому метод є універсальним. 

Результати, отримані за допомогою ієрархічних 
моделей (без зворотних зв'язків), є статичними. Об- 
лік циклічності функціонування систем у часі мож- 
ливий тільки за допомогою систем із зворотними 

зв'язками. Метод не пристосований для моделю-
вання довільних динамічних процесів. Зокрема, у 
рамках методу немає явних засобів для моделю-
вання «запізнювання», при якому дії різних факто-
рів поширюються з різними швидкостями. 

Сьогодні для вирішення проблем прийняття 
управлінських рішень існує СППР «Вибір» – аналі-
тична система, заснована на методі аналізу ієрархій 
(МАІ). Вона може використовуватися при вирі-
шенні наступних типових задач: оцінка якості орга-
нізаційних, проектних і конструкторських рішень; 
визначення політики інвестицій в різних областях; 
завдання розміщення (вибір місця розташування 
шкідливих і небезпечних виробництв, пунктів об-
слуговування); розподіл ресурсів; проведення ана-
лізу проблеми за методом «вартість-ефективність»; 
стратегічне планування; проектування і вибір устат-
кування, товарів; вибір професії, місця роботи, під-
бір кадрів. 

У процесі розподілу путівок в курортні устано-
ви серйозну роль відіграє суб'єктивний фактор і для 
зниження його впливу доцільно використовувати 
системи підтримки прийняття рішень, що базуються 
на певних математичних методах. Аналіз стану про-
блеми показав, що в даний час не існує готових про-
грамних реалізацій по даному напрямку, тому пос-
тавлена мета створення відповідної СППР [1-2]. 

Метою статті є розробка системи підтримки 
прийняття рішення (СППР) для розподілу путівок 
профкомом підрозділу, а саме розподіл путівок за 
заданими критеріями співробітників: кому, з якою 
ймовірністю слід видати цю путівку. Розподіл путі-
вок має носити рекомендаційний характер, адже ос-
таточне рішення буде за ОПР. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оздоровлення в санаторно-курортному закладі є 
профілактичним заходом, який спрямований на по-
ліпшення здоров'я людини. Унаслідок цього знижу-
ється рівень захворюваності, скорочується кількість 
днів по непрацездатності співробітників і зменшу-
ються виплати допомоги (лікарняних) роботодав-
цем. Тому розподіл путівок в санаторно-курортні 
установи сприяє підвищенню якості трудового по- 
тенціалу співробітників підрозділу. Слід зазначити, 
що управлінська діяльність профкому будується на 
принципах колегіальності, що збільшує витрати 
часу при прийнятті рішень. Тому застосування 
СППР для розподілу путівок профкомом підрозділу 
стає дуже актуальним. 
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Об'єктом дослідження є процес розподілу путі-
вок профкомом підрозділу. Предметом є особливо-
сті застосування методу аналізу ієрархій для розпо-
ділу путівок профкомом підрозділу. 

Для вирішення проблем колективного прий-
няття рішення та проблем зміцнення здоров'я спів-
робітників підрозділу, виникає необхідність засто-
сування СППР для розподілу путівок, що дозволить 
з урахуванням всіх особливостей домогтися найкра-
щого результату і відправити на оздоровлення тих 
співробітників, хто дійсно цього потребує. А також 
впровадження СППР дозволить не збирати профком 
для вирішення питання розподілу. Голова профкому 
самостійно зможе розподілити путівки між співро-
бітниками, що заощадить час і гроші. 

Розподіл путівок за допомогою МАІ можна 
представити у вигляді структури, що складається з 
трьох ієрархічних рівнів: 

1) перший (верхній) рівень ієрархії відповідає 
меті поставленого завдання – оптимальний розподіл 
путівок між співробітниками; 

2) на другому рівні розміщуються критерії  
оцінки, за допомогою яких здійснюється вибір (було 
виділено 8 критеріїв); 

3) на третьому (нижньому) рівні – альтерна- 
тивні рішення (співробітники підрозділу між якими 
слід розподілити путівки). 

Ієрархічну структуру СППР з розподілу путі-
вок можна представити таким чином: 

 

 
Рис. 1. Ієрархічна структура моделі 

 
Розподіл путівок профкомом підрозділу перед-

бачає 4 етапи. На першому етапі компоненти нормо-
ваних власних векторів локальних пріоритетів ви-
значаються згідно з формулою: 
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На останньому, четвертому етапі знайдені за 
формулою (3) глобальні пріоритети ранжуються у 
порядку зростання величини [3-6]. 

Для опису та візуалізації СППР була викорис-
тана мова UML. На рис. 2 і 3 наведено основні діа- 
грами моделі системи – концептуальна і струк- 
турно-логічна [7]. 

Діаграма варіантів використання показує вза- 
ємодію голови профкому (ЛПР) з СППР. Таким чи-
ном, ми бачимо можливі наступні варіанти викори-
стання: 

1) робота з базою даних, де ЛПР може здійс-
нити різні модифікації з базою даних. Додавання до 
вибірки співробітників є обов'язковим, тому що дані 
будуть потрібні для подальших розрахунків про-
грами; 

2) робота з програмою передбачає реалізацію 
математичних розрахунків, необхідних для впоряд-
кування співробітників. Тобто, розподілити співро-
бітників у порядку, кому потрібніше отримати пу- 
тівку. Таким чином, буде відбуватися процес розпо-
ділу путівок профкомом підрозділу між співробіт-
никами. 

Модель була реалізована в середовищі об'єкт-
но-орієнтованої мови програмування Borland Delphi 
7.0. Результат роботи програми – упорядкування 
співробітників по пріоритетності – представлений 
на рис. 4. Крім цього, система видає повідомлення-
рекомендацію особі, що приймає рішення. 

Висновки. Було розроблено й реалізовано ма-
тематичну та інформаційну моделі системи під- 
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тримки прийняття рішень для розподілу путівок 
профспілковим комітетом підрозділу великого під-
приємства. Метод аналізу ієрархій, покладений в ос-
нову математичної моделі, не наказує голові проф-
кому будь-якого єдиного рішення, а дозволяє йому 

в інтерактивному режимі упорядкувати співробіт-
ників підрозділу згідно їх перевагам. Використання 
розробленої системи дозволить знизити вплив  
суб'єктивного фактора при розподілі путівок в 
профспілковому комітеті. 

 

 
Рис. 2. Діаграма варіантів використання СППР 

 
Рис. 3. Діаграма класів СППР 

 

Література 
1. Сперанский В.И. Организация профсоюз-

ной работы / В.И. Сперанский. – М.: АТиСО, 2005. – 
520 с. 2. Мишон Е.В. Совершенствование управле-
ния системой здравоохранения в регионе как способ 
повышения качества трудовых ресурсов / Е.В. Ми-
шон // Сборник статей. – ВГУ, 2003. – С. 29. 3. Са-
ати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: 
пер с англ. / Т. Саати. – М., 1993. – 278 с. 4. Блюмин 
С.Л. Модели и методы принятия решений в усло- 
виях неопределенности / С.Л. Блюмин, И.И. Шуй- 

кова. – Липецк: ЛЭГИ, 2001. – 138 с. 5. Исмагилова 
Л.А. Стратегия и принятие решений / Л.А Исмаги-
лова, Е.В. Орлова. – Уфа: ИГАТУ, 2005. – 121 с.  
6. Лялькина Г.Б. Математические основы теории 
принятия решений: учебное пособие / Г.Б. Ляль-
кина. – Пермь, 2012. – 118 с. 7. Мельников А. Ю. 
Объектно-ориентированный анализ и проектирова-
ние информационных систем: учебное пособие / 
А. Ю. Мельников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Кра-
маторск: ДГМА, 2012. – 172 с. 8. Мельников А.Ю. 
Моделирование системы принятия решений для 
 



О. Ю. Мельников, С. О. Денисова 

233 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

 
Рис. 4. Упорядкування співробітників за пріоритетом 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

В условиях развитых рыночных отношений ча-
сто говорят о необходимости повышения конкурен-
тоспособности экономики на основе широкого внед-
рения инноваций, тогда как три десятилетия назад – 
в условиях директивно-плановой социалистической 
экономики на разных иерархических уровнях управ-
ления постоянно говорили о необходимости повы-
шения социальной экономической эффективности 
на основе всемерной интенсификации обществен-
ного воспроизводства (в этой связи можно вспом-
нить последние съезды КПСС – начиная c XXV 
съезда, – в программах которых интенсификация об-
щественного воспроизводства объявлялась ключе-
вым направлением социально-экономического раз-
вития страны). Очевидно, что основой и интенсифи-
кации производства, и процесса использования ин-
новаций являются современные направления НТП. 
Так может быть и в условиях рыночной экономики, 
и в условиях социалистической экономики говорят 
и говорили об одном и том же, но разными словами, 
используя разные термины?! Тогда правомерно за-
дать вопрос: а стоило ли городить огород и приду-
мывать новые термины со старым смыслом?! Или, 
все же, несмотря на очевидное наличие общих ком-
понентов, между категориями «инновация» и «ин-
тенсификация» можно найти и существенные разли-
чия? Тем более, что из-за использования в современ-
ных условиях новых терминов и категорий проб-
лема необходимости интенсификации российской 
экономики (также как в свое время проблема необ-
ходимости интенсификации и советской эконо-
мики) никуда не делась, т.е. сама по себе проблема 
не исчезла. Как показывают исследования, по-преж-
нему в развитии российской экономики значитель-
ную роль играют не интенсивные, а экстенсивные 
факторы, основанные не на их качественном совер-
шенствовании вследствие использования современ-
ных достижений НТП, а, как известно, на простом 
количественном увеличении процесса вовлечения 
этих факторов в систему общественного воспроиз-
водства. На наш взгляд, несмотря на очевидную 
общность, имеющуюся между категориями «инно-
вация» и «интенсификация производства», между 
ними есть и существенные отличия, или, говоря фи-
лософским языком, в них есть особенное, что оправ- 
дывает целесообразность их одновременного ис- 

пользования (в противном случае такое количество 
терминов, выражающих одну и ту же сущность, про-
сто было бы не нужным). 

Таким образом, действительно, опыт стран с 
развитой рыночной экономикой свидетельствует о 
том, что в последнее время инновации стали осно-
вой повышения конкурентоспособности этих стран, 
а также базовым элементом их общественной струк-
туры. По оценкам доля инновационно-информаци-
онного сектора за последние годы многократно воз-
росла и составляет в развитых государствах 45-65% 
[1]. Кроме этого, данный сектор стал важнейшей ос-
новой, генерирующей современное социально-эко-
номические развитие, ключевым фактором дина-
мики и роста экономики развитых стран. Именно 
наличие развитого инновационно-информацион-
ного сектора во многом определяет важнейшее от-
личие передовых государств от стран третьего мира. 
Возросшая роль инноваций в жизнедеятельности со-
временного общества способствовала становлению 
неоэкономики, экономики знаний, инновационной 
экономики как нового направления современной 
экономической науки. 

Как можно видеть, в последнее время действи-
тельно всё больше внимания уделяется вопросам 
формирования в России инновационной экономики, 
что совершенно справедливо, так как это позволит 
уменьшить зависимость уровня и темпов соци-
ально-экономического развития страны от получае-
мых доходов вследствие экспорта сырьевых ресур-
сов. Важно также и то, что в результате этого улуч-
шится имидж России, которую пока ещё нередко 
отождествляют с сырьевым придатком капитали-
стического мира. Таким образом, в целом мировой 
опыт действительно свидетельствует о том, что рост 
инвестиций в инновационные сферы экономики 
способствует ускоренному развитию народнохозяй-
ственного комплекса страны и повышению среднего 
уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкрет-
ном случае вложение инвестиций в инновационные 
сектора экономики далеко не всегда способствует 
росту прибыли и доходов – так, в фундаментальной 
науке известно немало случаев, когда вложение 
средств не только не окупалось, но и приводило к 
негативным результатам. Кстати, руководство Рос- 
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сии в последнее время нередко критикует различ-
ные ведомства и организации в связи с тем, что су-
щественные инвестиции в создание нанотехнологий 
пока ещё не дают ожидаемого результата.  

Как уже отмечалось, современное социально-
экономическое развитие передовых государств во 
многом определяется эффективным использова-
нием факторов и ресурсов НТП. Доля технологиче-
ских инноваций в объеме ВВП развитых стран со-
ставляет от 70 до 90%. Причем огромное значение в 
последнее время придается развитию нанотехноло-
гий – научно-технологическому направлению, 
сформировавшемуся на стыке физики, химии, био-
логии, медицины и материаловедения. По оценкам, 
в обозримом будущем нанотехнологии способны 
будут совершить в обществе переворот, по своим 
масштабам превышающий даже последствия широ-
кого распространения компьютеров. 

Наноиндустрия занимается производством ма-
териалов и изделий сверхмалых размеров на основе 
изучения свойств различных веществ на молекуляр-
ном и атомарном уровнях. В метрической системе 
нанометр (нм) – а именно от этого слова произошла 
приставка «нано» в термине «нанотехнология» – со-
ответствует миллимикрону (а это единица измере-
ния длины, равная одной миллиардной метра или 
109). Для сравнения толщина человеческого волоса 
в среднем равна 50 тысяч нм. 

И хотя в настоящее время исчерпывающего 
определения понятия «нанотехнология» пока не су-
ществует, по аналогии с микротехнологиями можно 
сказать, что нанотехнологии оперируют величи-
нами порядка одной миллиардной доли метра. В це-
лом под нанотехнологиями обычно понимают сово-
купность методов и приемов, обеспечивающих воз-
можность контролируемым образом создавать и мо-
дифицировать объекты, включающие компоненты 
размером не более 100 нм хотя бы в одном измере-
нии и в результате этого получившие принципи-
ально новые качества, позволяющие осуществлять 
их интеграцию в полноценно функционирующие 
системы большего масштаба. В более широком 
смысле к нанотехнологиям относят также еще и ме-
тоды диагностики и исследования такого рода объ-
ектов. 

Кроме нанотехнологий при рассмотрении во-
проса о развитии наноиндустрии следует учесть 
также развитие наноматериалов и наносистемной 
техники, являющихся составными элементами 
наноиндустрии. Наноматериалы – это материалы, 
содержащие структурные элементы, геометриче-
ский размер которых хотя бы в одном измерении не 
превышает 100 нм и благодаря этому обладающие 
качественно новыми свойствами, в том числе с за- 
данными функциональными и эксплуатационными 
характеристиками. 

Под наносистемной техникой обычно пони-
мают созданные полностью или частично на основе 

наноматериалов и нанотехнологий функционально 
законченные системы и устройства, характеристики 
которых кардинальным образом отличаются от ха-
рактеристик систем и устройств аналогичного 
назначения, созданных по традиционным техноло-
гиям. Таким образом, наноиндустрия – это вид де- 
ятельности по созданию продукции на основе нано-
технологий, наноматериалов и наносистемной тех-
ники, что в совокупности можно обозначить как 
наноинновации. Иначе говоря, наноиндустрия, 
наноэкономика – это вид деятельности по созданию 
наноинноваций на основе использования наноинве-
стиций. 

Говоря о развитии наноиндустрии, следует 
иметь в виду, что в этом случае предполагается рас-
смотрение широчайшего спектра разнообразных и 
не всегда напрямую связанных между собой проб-
лем в различных областях науки и техники, где уже 
используются соответствующие технологии и ме-
тоды. И хотя поэтому нанотехнологии целесооб-
разно рассматривать не как единое целое, а больше 
всего лишь как обобщенное понятие, следует при-
знать, что наноиндустрия в целом оказывает рево-
люционизирующее воздействие на развитие инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 
биотехнологий, средств безопасности и др. В ре-
зультате за последние годы десятки стран приняли 
национальные программы развития наноиндустрии 
в качестве высшего национального приоритета. 
Среди них такие развитые государства, как США, 
Япония, Германия, Франция, Китай и т.д. 

Так, в Китае, например, в последнее время ра-
ботает около 800 компаний, занимающихся внедре-
нием нанотехнологий, а также более 100 профиль-
ных научно-исследовательских институтов, абсо-
лютное большинство из которых ориентировано на 
удовлетворение нужд оборонно-промышленного 
комплекса этой страны. Другие развитые государ-
ства также выделяют огромные средства на оборон-
ные разработки в сфере нанотехнологий. Россия по 
показателю объема суммарных затрат на развитие 
наноиндустрии находится в числе лидеров, причем, 
в более чем 20 субъектах Российской Федерации 
имеются крупные центры развития нанотехнологий 
(например, в таких городах, как Белгород, Ижевск, 
Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из серьезней-
ших проблем в этой сфере в отечественной эконо-
мике является проблема массового внедрения изоб-
ретений и патентов, полученных при создании нано-
материалов и нанотехнологий. Такого рода проб-
лемы, как известно, являются одними из ключевых 
в сфере НИОКР в России еще с советских времен 
(своего рода ахиллесовой пятой этой сферы). Дру-
гой серьезной проблемой эффективного развития 
наноиндустрии является неразработанность сис-
темы статистического учета развития наноинду-
стрии.  
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Следует также отметить, что нередко вместо 
термина «система наноиндустрии» все чаще исполь-
зуют термин «наноэкономика», причем под нано-
экономикой нами понимается система воспроизвод-
ственных отношений, связанных с производством и 
использованием нанотехнологий, наноматериалов и 
наносистемной техники. Правда, существует и дру-
гой вариант использования термина «наноэконо-
мика». Так, специалисты нередко выделяют 5 иерар-
хических уровней: мега-, макро-, мезо-, микро- и на-
ноуровень, а также соответствующие экономиче-
ские дисциплины: международная экономика, мак-
роэкономика, мезоэкономика, микроэкономика и 
наноэкономика. На наноуровне предметом изучения 
экономической теории становятся отношения еди-
ничного разделения и кооперации труда отдельных 
работников, конкуренции и монополии индивидов 
на знания, навыки и умения внутри профессиональ-
ных групп, формирование и реализация ценности и 
полезности их труда. Таким образом, объектом 
наноэкономики в таком ее понимании является от-
дельный индивид, физическое лицо. На наш взгляд, 
оба подхода имеют право на существование, но в 
дальнейшем мы будем придерживаться первого ва-
рианта.  

Для эффективного развития наноэкономики 
большое значение имеет разработка и создание сис-
темы показателей, в различных аспектах характери-
зующих современное состояние и динамические па-
раметры развития наноиндустрии. Причем речь 
идет о создании именно системы показателей, когда 
используется комплексный подход и учитываются 
по крайней мере все основные аспекты и элементы 
формирования и развития наноэкономики. Разуме-
ется, в этой системе обязательно должен быть раз-
дел, в котором рассматриваются показатели, харак-
теризующие развитие наноэкономики в целом и на 
разных уровнях управленческой иерархии: на миро-
вом и международном уровнях, на национальном, 
отраслевом и региональном уровнях, а также на 
уровне отдельного предприятия (организации) и его 
отдельных структурных подразделений. 

Здесь, прежде всего, речь идет о таких показа-
телях, как суммарный объем разработки и использо-
вания наноизделий, выраженный в стоимостных и 
натуральных единицах измерения, а также суммар-
ные затраты на создание и внедрение такого рода из-
делий на разных уровнях управленческой иерархии. 
Кроме этого, в эту группу показателей обязательно 
должны войти показатели, характеризующие удель-
ный вес, долю стоимости наноизделий в общей сто-
имости продукции, которую выпускает данный хо- 
зяйствующий субъект. Следует также включить по-
казатели, характеризующие социально-экономиче- 
скую эффективность использования нанопродукции 
и наноиндустрии в целом – как общие показатели 
эффективности, так и частные показатели (произво- 

дительность труда, фондоотдачу, материалоем-
кость, капиталоемкость и пр.). 

Весьма важный показатель – это показатель 
наукоёмкости, характеризующий технологию и 
отображающий степень ее связи с научными иссле-
дованиями и разработками. В данном случае под 
технологией следует понимать совокупность мето-
дов и приемов, применяемых на всех стадиях разра-
ботки и изготовления определенного вида изделия. 
Под наукоёмкой же технологией понимается такая 
технология, которая включает в себя объемы опыт-
ных работ, превышающих средние значения этого 
показателя технологий в определенной сфере эконо-
мики и чаще всего наукоёмкость рассматривается в 
сфере обрабатывающей промышленности. Для 
наноизделий оценивать их наукоёмкость крайне 
важно. 

Наукоёмкость отрасли обычно измеряется как 
отношение общих  расходов к расходам сбыта, а 
также как отношение объемов сбыта к численности 
ученых, инженеров и техников, занятых в данной 
отрасли. Наукоёмкая продукция – это изделие, в се-
бестоимости которой расходы на НИОКР выше, чем 
в среднем по отраслям данной сферы хозяйства.  

Динамику наноэкономики характеризуют та-
кие показатели, как рост и прирост нанопродукции, 
темп роста и темп ее прироста. Структурные изме-
нения характеризуются таким показателем, как из-
менение доли стоимости нанопродукции в общей 
стоимости выпускаемой продукции данным хозяй-
ствующим субъектом (предприятием, отраслью, ре-
гионом, народнохозяйственным комплексом в це-
лом). 

Любое промышленное изделие характеризу-
ется определенным уровнем качества, которое в 
настоящее время является одной из важнейших ха-
рактеристик степени конкурентоспособности про-
дукции. Повышение качества особенно актуально 
для отечественных товаров в настоящее время, ко-
гда российская экономика пытается осуществить пе-
реход от экономики сырьевого типа к развитой  
современной инновационной экономике. Формиро-
вание и развитие наноиндустрии является одним из 
ключевых направлений реализации такого рода пе-
рехода, в связи с чем вопрос об оценке уровня каче-
ства наноизделий стоит особенно остро. Важней-
шим аспектом качества продукции является ее 
надежность, т.е. свойство изделия сохранять во вре-
мени в определенных границах значения всех пока-
зателей, характеризующих способность осуществ-
лять определенные функции в конкретных режимах 
и в условиях использования, технического обслужи-
вания, ремонтов, хранения и перевозки. 

Надежность является важным свойством нано-
продукции и поэтому показатели надежности отно-
сятся к основным показателям, характеризующим 
качество продукции. Они отображают способность 
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нанопродукта с течением времени реализовать тре-
буемые функции в заданной системе. Эти показа-
тели характеризуют особенности безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности и сохраняемо-
сти. Безотказность представляет собой способность 
нанопродукта постоянно сохранять работоспособ-
ность в течение определенного периода времени или 
отдельной наработки, которая проявляется в воз-
можности безотказной деятельности. Ремонтопри-
годность – это свойство нанопродукции, которое со-
стоит в приспособленности его к предупреждению и 
выявлению причин появления отказов, поврежде-
ний и ликвидации их последствий в результате про-
ведения ремонтов и технического обслуживания. 
Восстановление нанопродукции обусловливается 
средним временем восстановления до определенной 
величины показателя качества и степенью возобнов-
ления. Под сохраняемостью понимается способ-
ность наноизделия сохранять исправное и работо-
способное, годное к использованию и эксплуатации 
состояние в течение времени после хранения и пе-
ревозки. Средний срок сохраняемости и назначен-
ный срок хранения являются показателями сохраня-
емости. Долговечность – способность нанопродук-
ции сберегать работоспособность до наступления 
предельного состояния при установленном сроке 
технического обслуживания и ремонта. Средний ре-
сурс и средний срок службы являются показателями 
долговечности, причем понятие «ресурс» использу-
ется при характеристике долговечности по нара-
ботке изделия, а «срок службы» – при характери-
стике долговечности по календарному периоду вре-
мени. При этом выделяют единичный показатель 
надежности, который характеризует одно из качеств 
наноизделия и комплексный показатель, характери-
зующий несколько качеств, составляющих надеж-
ность нанопродукции. 

Важно определять также показатели техноло-
гичности нанопродукции. К наиболее важным пока-
зателям из этой группы относятся такие, как удель-
ная материалоемкость наноизделия, его удельная 
трудоемкость изготовления, удельная энергоем-
кость изготовления и эксплуатации наноизделия, а 
также средняя оперативная длительность техниче-
ского обслуживания данного наноизделия. В целом 
показатели технологичности выражают обобщен-
ную характеристику рациональности примененных 
в продукции конструкторских и технологических 
решений и наилучшее распределение расходов на 
всех стадиях жизненного цикла нанопродукции. 

Актуальна проблема статистической оценки 
технологичности не только наноизделия в целом, но 
и составных наноэлементов в сложной конструкции. 
Технологичность конструкции – это свойство, отра-
жающее, насколько четко учитываются требования 
имеющейся технологии и системы освоения произ-
водства, транспортировки и технического обслужи-
вания изделия. Технологичная конструкция обеспе- 

чивает минимизацию длительности производствен-
ной деятельности и расходов материалов на всех фа-
зах жизненного цикла продукта. К основным пока-
зателям технологичности конструкции, в которой 
имеются наноэлементы, можно отнести следующие: 
удельный вес нанодеталей в их общем количестве в 
данном изделии, коэффициент межпроектной уни-
фикации (т.е. заимствования) наноэлементов 
устройства, коэффициент унификации технологич-
ности нанопроцессов и ряд других. 

Учитывая, что в развитии наноиндустрии в Рос-
сии в настоящее время одним из наименее эффек-
тивных звеньев является серийное, массовое произ-
водство наноизделий, большое значение имеет раз-
работка показателей стандартизации и унификации 
нанопродукции, отражающих степень применения 
стандартных, унифицированных и неповторимых 
компонентов в составе продукта. Напомним, что 
стандартизация – это система разработки и опреде-
ление требований, норм, правил, характеристик, вы-
раженных в стандартах как обязательных, так и ре-
комендуемых для выполнения при производстве 
продукции. Стандартизация является очень значи-
тельным фактором повышения качества продукции 
и ускорения НТП на разных уровнях общественной 
иерархии. Унификация является одним из методов 
стандартизации и под унификацией понимается 
привидение объектов одинакового конструктивного 
назначения к единой форме по определенным каче-
ствам и рациональное снижение количества этих 
объектов на основе сведений об их эффективном ис-
пользовании. При унификации определяют 
наименьшее необходимое, но достаточное количе-
ство типов, разновидностей, типоразмеров, компо-
нентов, деталей, имеющих высокие показатели ка-
чества и взаимозаменяемости. Вследствие стандар-
тизации и унификации появляются единые требова-
ния к качеству наноизделий, охране и условиям 
труда работников на предприятиях.  

К показателям стандартизации и унификации 
относятся коэффициенты применяемости, повторя-
емости составных частей наноизделия, унификации 
изделий, нового оригинального конструирования, 
серийности, экономической эффективности стан-
дартизации нанообъекта. Помимо данных показате-
лей также рассчитываются коэффициенты повторя-
емости и унификации по конструктивным компо-
нентам. Таким образом, показатели стандартизации 
и унификации характеризуют насыщенность товара 
обыкновенными, унифицированными компонен-
тами, которыми являются входящие в него кон-
струкции, приборы, агрегаты, комплекты и пр. Од- 
ним из важнейших направлений и методов стандар-
тизации является агрегатирование, под которым по-
нимается способ создания машин, установок, кон-
струкций, узлов, аппаратов и других изделий из уни-
фицированных агрегатов, устанавливаемых в изде- 
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лии в различном количестве и в разных комбина-
циях. 

Большое значение имеет разработка показате-
лей, характеризующих инновационную активность 
социально-экономических систем на разных уров-
нях управленческой иерархии. Так, уровень иннова-
ционной активности отражает показатель удельного 
веса предприятий и организаций (в регионе, в от-
расли, в национальной экономике в целом), осу-
ществляющих технологические, организационные и 
маркетинговые инновации в сфере наноиндустрии в 
общем числе предприятий и организаций. Для от-
дельного предприятия аналогичный показатель вы-
ражается в определении доли цехов и иных струк-
турных подразделений предприятия, осуществля- 
ющих наноинновации, в общем числе (как в общем 
числе инновативно активных подразделений, так и 
удельный вес в целом). Кроме этого показателя уро-
вень инновационной активности и насыщенности 
рынка нанопродукцией также характеризует показа-
тель удельного веса нанотоваров, работ и услуг в об-
щем объеме инновационных товаров, работ и услуг, 
а также в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг организаций. 

Целесообразно рассчитывать и интенсивность 
затрат на технологические наноинновации в виде 
отношения затрат на технологические наноиннова-
ции к объему отгруженных товаров и выполненных 
работ. Для более детального анализа важно опреде-
лить удельный вес малых, средних и крупных пред-
приятий, осуществляющих наноинновации, в об-
щем числе соответственно малых, средних и круп-
ных предприятий. Следует также рассчитывать по-
казатели удельного веса экспорта и импорта наното-
варов и нанотехнологий в общем объеме соответ-
ственно экспорта и импорта. 

Еще одной важной группой показателей явля-
ются показатели, характеризующие результатив-
ность и эффективность наноиндустрии в отрасли, в 
регионе и в национальной экономике в целом. К ним 
относятся показатели окупаемости затрат на нано-
инновации (под этим показателем понимается отно-
шение объема нанотоваров, работ и услуг к сумме 
затрат на исследования, разработки и приобретение 
наноинноваций), выпуска нанопродукции в среднем 
на душу населения, отношения числа передовых ис-
пользованных нанотехнологий к числу созданных 
нанотехнологий, а также показатель отношения 
нанотоваров, работ и услуг к числу инновационно 
активных предприятий. Некоторые исследования 
свидетельствуют о том, что в большинстве регионов 
России, например, связь между инновационным раз- 
витием и эффективностью территориального вос-
производства весьма слабо выражена. 

Обострение экологических проблем обуслов-
ливает необходимость статистического учета сте-
пени вредного влияния на окружающую среду, воз-
никающего при производстве, применении и экс- 

плуатации наноизделия. Для количественной 
оценки используют показатели экологичности про-
дукции, являющиеся одним из основных свойств, 
обусловливающих уровень ее качества. К основным 
показателям экологичности нанопродукции отно-
сятся такие показатели, как содержание вредных 
примесей в нанопродуктах, выбросы вредных ве-
ществ в окружающую среду вследствие нанопроиз-
водств, оценка уровня шума, вибрации, радиоактив-
ного загрязнения окружающей среды (научное 
направление, в рамках которого исследуются во-
просы влияния развития наноиндустрии на состоя-
ние окружающей среды, можно назвать наноэколо-
гией). 

Кроме экологических показателей при разра-
ботке системы показателей, характеризующих фор-
мирование и развитие наноэкономики, следует рас-
смотреть вопрос о целесообразности создания дру-
гих групп показателей, таких, как, например, эрго-
номические, эстетические и иные группы показате-
лей. Эргономические показатели отображают удоб-
ство и комфорт использования нанопродукции. Так, 
психологические показатели применяются при уста-
новлении соответствия наноизделия возможностям 
восприятия и переработки информации, а также 
психологическим качествам человека. Другая раз-
новидность эргономических показателей – антропо-
метрические показатели применяются при установ-
лении соответствия конструкции изделия величине, 
форме и массе человеческого тела и его отдельных 
составляющих, входящих в контакт с наноизделием. 
К этой категории относятся также гигиенические, 
физиологические и психофизиологические показа-
тели. 

Так, гигиенические показатели используются 
при установлении соответствия наноизделия гигие-
ническим заявкам жизнедеятельности и работоспо-
собности человека при реакции его с изделием. 
Иначе говоря, гигиенические показатели опреде-
ляют соответствие изделия санитарно-гигиени- 
ческим нормам. Физиологические показатели при-
меняются при установлении соответствия наноизде-
лия физиологическим особенностям человека и 
функционированию его органов чувств (например, 
соответствие устройства наноизделия силовым и 
скоростным особенностям человека или соответ-
ствие конструкции наноизделия зрительным и пси-
хофизиологическим особенностям человека). 

Эстетические показатели нанопродукции ха-
рактеризуют ее эстетическое воздействие на чело-
века. Показатели этой группы связаны с комплекс- 
ным качеством – эстетичностью, воздействующим 
на восприятие человеком нанопродукции с точки 
зрения ее внешнего вида. Это качество определяется 
такими простыми признаками, как форма, гармония, 
композиция, стиль и т.д. В соответствии с этим эс-
тетические показатели характеризуют соответствие 
наноизделия окружающей среде, стилю, информа- 
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ционно-художественное оформление нанопродук-
ции, ее гармоничность и выразительность, ориги-
нальность дизайна упаковки и пр. 

Перечисленные группы показателей отобра-
жают, на наш взгляд, основные аспекты процесса 
формирования и развития наноэкономики. Однако 
сказанное совсем не означает, что со временем си-
стема показателей, характеризующих наноинду-
стрию (в этой связи эту систему можно назвать си-
стемой нанопоказателей), не претерпит существен-
ных изменений и в нее не будут добавлены новые 
разделы показателей. Также следует добавить, что 
показатели всех перечисленных групп следует рас-
сматривать на разных уровнях управленческой 
иерархии: мега-, макро-, мезо-, микро- и мини-
уровне. Данная система показателей может стать 
элементом формирующихся в настоящее время в 
России национальной и региональных инновацион-
ных систем. 

В этой связи совершенно справедлива поста-
новка вопроса о том, насколько эффективны те или 
иные инвестиции и инновации, в том числе наноин-
вестиции и наноинновации. На наш взгляд, в совре-
менных условиях этого недостаточно и кроме соци-
ально-экономической оценки эффективности инве-
стиций и инноваций необходимо оценивать послед-
ствия внедрения инвестиций и инноваций с точки 
зрения их влияния на усиление процессов интенси-
фикации общественного воспроизводства. В этой 
связи нами предлагается также выделять инвести-
ции и инновации интенсивного или экстенсивного 
типов в зависимости от того, способствуют ли ре-
зультаты их внедрения соответственно интенсифи-
кации или, наоборот, процессу экстенсификации. 
Важно также  в общей структуре инвестиций и ин-
новаций выделять удельный вес, долю каждой из 
этих двух групп. Целесообразность осуществления 
такого рода классификации инвестиций и иннова-
ций во многом объясняется тем обстоятельством, 
что в последнее время существенно возросла акту-
альность использования интенсивных методов хо-
зяйствования. Прежде всего это связано с демогра-
фическим кризисом последних лет – как известно, 
еще совсем недавно на 1000 жителей России умер-
ших приходилось в 1,5 раза больше, чем родив-
шихся (приблизительно 15 человек против 10). В 
этой связи осуществление мероприятий трудосбере-
гающего направления интенсификации представля-
ется весьма своевременным и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и 
иные направления интенсификации. Так, например,  
в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане, 
Туркмении, Таджикистане, Киргизии – исключи-
тельно важным является водосберегающее направ-
ление интенсификации общественного производ-
ства. В Японии, где сравнительно немного крупных 
месторождений природных ресурсов, весьма акту-
ально материалосберегающее направление интенси- 

фикации. Здесь же в связи с крайне ограниченным 
характером земельных ресурсов большое значение 
имеет также землесберегающее направление интен-
сификации. В большинстве стран мира весьма акту-
альны энерго- и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той 
же страны актуальными могут быть разные направ-
ления интенсификации: на Дальнем Востоке и на се-
вере России большое значение по-прежнему (т.е. 
как и во времена социалистической экономики) 
имеет трудосберегающее направление, в старопро-
мышленных регионах Урала – в Свердловской обла-
сти, Удмуртской Республике, Челябинской обла-
сти – крайне актуально фондосберегающее направ-
ление интенсификации. В Белгородской области, 
где на высоком уровне развиты металлургическая и 
горнодобывающая отрасли промышленности, очень 
эффективны мероприятия материалосберегающего 
направления. Таким образом, кроме выделения двух 
групп инвестиций и инноваций, способствующих 
интенсификации или экстенсификации, в первой 
группе целесообразно выделить несколько под-
групп, соответствующих разным направлениям ин-
тенсификации, – трудо-, фондо-, материалосберега-
ющему и т.д. в соответствии с региональной, отрас-
левой и структурной спецификой экономики той 
или иной страны. Напомним, что говоря о процессах 
экстенсификации и интенсификации, имеются в 
виду два принципиально различающихся способа 
достижения производственной цели [2]. При одном 
происходит количественное увеличение использо-
вания ресурса, при втором – на единицу выпуска 
продукции при решении производственной задачи 
экономится ресурс. Целесообразно определять по-
этому интенсификацию производства как реализа-
цию мероприятий, имеющих своим результатом 
экономию стоимости совокупности применяемых 
ресурсов. Ресурсосберегающим направлением ин-
тенсификации производства является реализация 
мероприятий, в результате которых экономится ре-
сурс, например живой труд. Предложенный нами 
подход к пониманию процесса интенсификации, как 
видим, позволяет говорить и об интенсификации 
производства, и об интенсификации использования 
отдельных факторов производства, не отождествляя 
эти понятия. 

Таким образом, если существующую функцио-
нальную зависимость между экономическим ре- 
зультатом (обозначим его Э) от использования ка-
кого-либо ресурса (обозначим Р) представить в виде  

Э = f (Р), 
то в случае экстенсивного использования ресурса  
его увеличение приведёт к пропорциональному  
росту экономического результата, тогда как при ин-
тенсивном использовании ресурса его увеличение 
приведёт к большему росту результата. Иначе го-
воря, если имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , при-
чём  
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Р2 = n × Р1 , 
где n – коэффициент пропорциональности, то  
в случае экстенсивного использования ресурса  
Э2 = n × Э1, а в случае интенсивного использования 
Э2 > (n × Э1). Как можно видеть, интенсивное ис-
пользование ресурса (труда, фондов, материалов, 
воды и пр.) обусловлено ростом ресурсоотдачи 
(производительности труда, фондоотдачи, матери- 
алоотдачи и т.д.), правда в вышеозначенной функ-
циональной зависимости следует учитывать также 
временной лаг. 

Оценить, относится ли тот или иной инвестици-
онный ресурс к экстенсивному и интенсивному типу 
также можно на основе использования таких пока-
зателей, как капиталоотдача (капиталоёмкость) и 
фондоотдача (фондоемкость), но не только с их по-
мощью. Для этого, в частности, можно также ис-
пользовать мультипликатор. В этой связи напом-
ним, что в соответствии с макроэкономическим под-
ходом объём национального дохода страны нахо-
дится в определённой количественной зависимости 
от общей суммы инвестиций и эту связь выражает 
особый коэффициент – мультипликатор, причём 
увеличение национального дохода равно прираще-
нию общей суммы инвестиций, помноженному на 
мультипликатор (обычно мультипликатор обозна-
чают буквой К). 

Для количественной оценки экстенсивных и 
интенсивных инвестиций мультипликатор следует 
представить в виде суммы двух слагаемых: 

К = Кэкст + Кинт, 
где Кэкст – характеризует влияние экстенсивных, а 
Кинт – интенсивных инвестиций на национальный 
доход. Обычно в реальной хозяйственной практике 
используют как экстенсивные, так и интенсивные 

инвестиции, поэтому, как правило, и  экстК

К
, и 

интК

К
 больше нуля, но меньше единицы (в соответ-

ствии с пониманием сущности экстенсивных и ин-
тенсивных инвестиций соотношение Кинт : Кэкст 
должно быть выше, чем соотношение доли, удель-
ного веса интенсивных инвестиций к доле экстен-
сивных инвестиций, так как ресурсоотдача от еди-
ницы использования интенсивных инвестиций по 
определению выше, чем от единицы использования 
экстенсивных инвестиций). В маргинальных слу-
чаях, когда имеет место использование либо только 
экстенсивных, либо только интенсивных инвести-
ций (что соответствует классическому экстенсив-
ному или интенсивному способам общественного 

воспроизводства), экстК

К
 либо интК

К
 соответ-

ственно равны 1, тогда как  второе соотношение 
равно 0. 

Учитывая, что в соответствии с макроэкономи-
ческой теорией величина мультипликатора связана 
с предельной склонностью к потреблению и сбере-
жению, выделение в мультипликаторе двух выше- 
означенных слагаемых позволит также количе-
ственно оценить влияние экстенсивных и интенсив-
ных инвестиций на показатели предельной склонно-
сти к потреблению и сбережению, а соответственно 
и определению оптимальных параметров доли по-
требления и сбережения в национальном доходе, 
что имеет большое значение при разработке эффек-
тивной стратегии социально-экономического разви-
тия, так как от этого зависит и средний уровень 
жизни населения, и темпы технического перевоору-
жения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме  общего 
показателя мультипликатора, характеризующего 
связь объёма национального дохода с общей суммой 
инвестиций, выделять и так называемые частные по-
казатели мультипликатора в соответствии с различ-
ными направлениями интенсификации обществен-
ного воспроизводства. Иначе говоря, это означает, 
что в общем объёме инвестиций следует выделять 
те, реализация которых приведёт к более интенсив-
ному использованию определённого вида ресур-
сов – энергетических, материальных, водных, тру-
довых и т.д., – причём в частных показателях муль-
типликатора также необходимо выделять два слага-
емых, т.е.  

Кpi = Кpiэкст+ Кpiинт, 
где  Кpi – частный мультипликатор для i-го вида ре-
сурсов; 

Кpiэкст – показатель, характеризующий влияние 
на национальный доход инвестиций, реализующих 
экстенсивный вариант  использования i-го вида ре-
сурсов; 

Кpiинт – показатель, характеризующий влияние 
на национальный доход инвестиций, реализующих 
интенсивный вариант  использования i-го вида ре-
сурсов. 

Как и в случае общего мультипликатора, для 
частных показателей мультипликатора величины 

рiэкст

рi

К

К
 и 

рiинт

рi

К

К
 могут принимать любые значения 

в интервале от нуля до единицы, причём крайние 
значения этого интервала (т.е. 0 или 1) они прини-
мают, также как и для общего мультипликатора, 
лишь в случае исключительно экстенсивного (т.е. 
когда используются только экстенсивные инвести-
ции) либо исключительно интенсивного (т.е. когда 
используются только интенсивные инвестиции) 
способа воспроизводства (кстати, для соотношения 
Кpiинт : Кpiэкст действует то же самое правило, что и 
для соотношения Кинт : Кэкст, и действует оно по тем 
же самым причинам, что и в предыдущем, более об-
щем случае; только в данной ситуации, сравнивая 
эти соотношения с соотношением удельных весов 
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интенсивных и экстенсивных факторов надо брать в 
последнем соотношении, разумеется, не всю их со-
вокупность, а только лишь выделенный i вид ре-
сурса). Для смешанного же способа воспроизвод- 
ства (т.е. когда используются как экстенсивные, так 
и интенсивные инвестиции – случая, наиболее часто 
встречающегося в хозяйственной практике) рас-
смотренные выше соотношения обязательно будут 
принимать значения больше нуля, но меньше еди-
ницы. 

Говоря о смешанном способе воспроизводства, 
следует уточнять, идёт ли речь о преимущественно 
экстенсивном (т.е. когда преобладают экстенсивные 
инвестиции) или же о преимущественно интенсив-
ном (т.е. когда преобладают интенсивные инвести-
ции) способе воспроизводства. Важно учитывать 
также и то, что говоря об экстенсивном, интенсив-
ном и смешанном типах воспроизводства, всегда 
следует уточнять, идёт ли речь о воспроизводстве с 
учётом использования всех ресурсов в целом (и 
лишь только в этом случае, на наш взгляд, имеет 
смысл использовать термин «общественное воспро-
изводство») либо же речь идёт об экстенсивном, ин-
тенсивном и смешанном типах воспроизводства, ос-
нованных на использовании лишь определённого 
вида ресурсов (или же совокупности некоторых, но 
не всех видов ресурсов). Например, рассматривают 
же в специальной литературе только воспроизвод-
ство населения или воспроизводство основного ка-
питала – всё это подтверждает справедливость пред-
ложенного нами подхода. 

Таким образом, учитывая, что инвестиционные 
ресурсы – особый вид ресурсов, которые использу-
ются в процессе воспроизводства любого другого 
вида ресурсов – трудовых, капитальных, материаль-
ных, водных, энергетических, природных и т.д., – 
для определения экстенсивных и интенсивных инве-
стиций наряду с показателями фондоотдачи и капи-
талоотдачи целесообразно использовать также по-
казатель мультипликатора и его две составляющих 
[3]. Что касается инноваций, то и здесь целесооб-
разно учитывать те социально-экономические по-
следствия, к которым приводит их внедрение в ре-
альную хозяйственную практику, и поэтому, по-
добно инвестициям, выделять инновации интенсив- 
ного или экстенсивного типов в зависимости от 
того, способствуют ли результаты их внедрения со-
ответственно интенсификации  или, наоборот, про-
цессу экстенсификации. Кроме этого, целесооб-
разно выделить несколько групп инноваций, соот- 
ветствующих разным направлениям интенсифика-
ции общественного воспроизводства, подобно тому, 
как это было сделано с инвестициями (например, 
инновации, выделяемые для реализации преимуще-
ственно трудосберегающего направления интенси-
фикации общественного производства, или матери-
алосберегающего направления и т.д.). 

Выделять разные виды и типы инноваций осо-
бенно важно в связи с тем обстоятельством, что ин-
новации считаются формой реализации НТП, тогда 
как сам НТП считается важнейшим фактором ин-
тенсификации общественного воспроизводства. По- 
этому получается, что инновации вроде как всегда 
соответствуют процессу интенсификации производ-
ства, что, однако, не соответствует действительно-
сти – на самом деле инновации могут способство-
вать как усилению интенсивного характера обще-
ственного воспроизводства, так и процессу экстен-
сификации – например, когда внедряются недоста-
точно новые инновации или инновации, внедрение 
которых не способствует экономии какого-либо ре-
сурса. Таким образом, очевидно, что в понятиях 
«инновация» и «интенсификация» хотя и имеется 
немало общих компонентов, прежде всего обуслов-
ленных фактором НТП, все же между этими катего-
риями имеются и существенные различия, что обу-
словливает целесообразность использования обеих 
этих категорий. 

В этой связи целесообразно напомнить и о том, 
что в 70-80-е годы XX столетия в период так назы-
ваемого «развитого социализма» о необходимости 
интенсификации общественного воспроизводства в 
СССР как важнейшем направлении развития совет-
ского общества и основе роста экономической эф-
фективности говорилось на всех иерархических 
уровнях управления, тогда как в переходный к ры-
ночным отношениям период об интенсификации 
производства практически забыли (по крайней мере, 
в широком аспекте) и особо не вспоминают до сих 
пор, хотя проблема необходимости усиления интен-
сивного характера российской экономики от этого 
никуда не делась. Вместо этого при рыночных отно-
шениях рассматривается проблема инновационного 
развития экономики. И хотя очевидно, что эти про-
цессы тесно связаны между собой (в основе осу-
ществления процессов интенсификации обществен-
ного производства и инновационного развития ле-
жит НТП), их не следует отождествлять, так как 
между ними есть существенные отличия, что и было 
нами показано при рассмотрении вопроса об инно-
вациях интенсивного и экстенсивного типа. 

Выделение инвестиций и инноваций экстенсив-
ного и интенсивного типов важно не только с теоре-
тической, но и с практической точки зрения. Дело в 
том, что процесс интенсификации является важней-
шим условием повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, причём в обозримом бу- 
дущем роль и значение этого процесса в связи с ис-
черпанием и усложнением условий добычи и экс-
плуатации ряда важных природных ресурсов ещё 
более возрастут. В связи с этим внедрение инвести-
ций и инноваций интенсивного типа будет способ-
ствовать также повышению экономической безопас-
ности страны. 
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Рассматривая различные формы и направления 
инвестиций с точки зрения их влияния на процесс 
интенсификации общественного производства в 
России, следует отметить, что доля интенсивных ин-
вестиций в общей структуре иностранных инвести-
ций существенно меньше по сравнению с аналогич- 
ным показателем  в структуре внутренних инвести-
ций, что, на наш взгляд, в значительной степени 
объясняется нежеланием Запада технологически 
усиливать российскую экономику. Сравнивая пря-
мые и портфельные инвестиции, можно констатиро-
вать, что в первом случае возможности реализации 
интенсивных инвестиций существенно выше, чем 
во втором.  

Как известно, в зависимости от выбранной ин-
вестиционной стратегии субъекта хозяйствования 
выделяют несколько различных портфелей инвести-
ций и, в частности, консервативный портфель, когда 
предполагается инвестирование в малодоходные, но 
стабильные объекты; доходный портфель, в соот-
ветствии с которым инвестиции осуществляются в 
объекты, гарантированно приносящие высокие до-
ходы и рисковый портфель, формирование которого 
связано с инвестированием в объекты, приносящие 
наибольший, но не гарантированный доход. Целесо-
образность выбора конкретного портфеля инвести-
ций с точки зрения максимального использования 
имеющихся потенциальных возможностей в отно-
шении внедрения интенсивных инвестиций в значи-
тельной мере определяется отраслевой и региональ-
ной спецификой, однако можно констатировать, что 
в будущем в связи с усложнением условий осу-
ществления общественного воспроизводства значе-
ние рискового портфеля как предпосылки роста 
доли интенсивных инвестиций существенно возрас-
тёт. Таким образом, можно видеть, что лишь созда-
ние системы эффективных и взаимосвязанных мер и 
условий хозяйствования на разных уровнях иерар-
хии – макро-, мезо- и микроуровне – позволит суще-
ственно увеличить использование в обозримом бу-
дущем в российской экономике интенсивных инно-
ваций и инвестиций, однако наибольшее значение в 
этой системе всё же имеет использование комплекса 
мер государственного регулирования развития 
народнохозяйственного комплекса страны. 

Интенсификация общественного производства 
является одной из важнейших тенденций развития 
мировой экономики. Особенно эта тенденция прояв-
ляется в развитых капиталистических странах. Это 
объясняется тем обстоятельством, что интенсифика- 
ция, важнейшим фактором которой является 
научно-технический прогресс, является обязатель-
ным условием и материально-технической основ-
ной существенного повышения социально-экономи-
ческой эффективности и ускорения темпов развития 
народнохозяйственного комплекса страны. Интен-
сификация производства является также одним из 

важнейших факторов повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции. 

Действительно, в современных условиях имен-
но наукоемкие технологии – роботизация, биотехно-
логия, электронно-вычислительная техника – позво-
ляют достигать высоких стандартов, уровня и каче-
ства жизни. Достаточно сказать, что Япония, не име- 
ющая сколько-нибудь серьезных запасов природ-
ных ресурсов, стала одной из ведущих держав мира 
благодаря прежде всего эффективному использова-
нию научно-технического потенциала, причем да-
леко не только своего (как известно, Япония  давно 
уже является одним из крупнейших в мире  импор-
теров лицензий). То же самое можно сказать и о дру-
гой быстроразвивающейся стране – Южной Корее. 

Значение процесса интенсификации в связи со 
все более возрастающей дефицитностью невоспро-
изводимых природных ресурсов в обозримой перс-
пективе еще более возрастет. Вместе с тем во мно-
гих постсоциалистических странах в последнее 
время темпы и уровень интенсификации производ-
ства все еще недостаточно высоки. Все это справед-
ливо и для стран СНГ, в том числе и для России. И 
это при том, что в советский период о необходимо-
сти всемерной интенсификации говорилось на всех 
уровнях общественной иерархии, в том числе и на 
самом высоком. 

Таким образом, можно констатировать, что 
хотя недостаточно высокий уровень интенсифика-
ции и явился одним из наиболее существенных фак-
торов, обусловивших необходимость радикального 
реформирования российской экономики, анализ по-
казал, что при переходе к рыночным отношениям 
темпы интенсификации значительно снизились. 
Иначе говоря, результат получился прямо противо-
положный: в последнее время не только не произо-
шло дальнейшего усиления интенсивного характера 
производства и повышения темпов этого процесса, 
но и уровень интенсификации существенно сни-
зился. Связано это в значительной мере с разрывом 
хозяйственных связей, с возросшей неопределенно-
стью экономического пространства, с внешнеэконо-
мическими санкциями, введенными против России 
и некоторыми другими причинами. Чтобы приоста-
новить действие данной негативной тенденции и в 
дальнейшем избежать еще более серьезных послед-
ствий, необходимо разработать комплекс регулиру-
ющих и стимулирующих мер, реализация которых 
позволит повысить эффективность интенсификации 
в новых условиях хозяйствования. В этих меропри- 
ятиях должна быть учтена также отраслевая и реги-
ональная специфика. 

Цель интенсификации производства – повыше-
ние эффективности народного хозяйства.  Поэтому 
весьма важно рассмотреть соотношение категорий 
«эффективность» и «интенсификация», на которое 
существует несколько принципиально различа- 
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ющихся точек зрения. Взаимосвязь интенсифика-
ции с эффективностью производства зависит от 
того, что понимается под этими категориями и ка-
ким образом эффективность рассчитывается. На 
наш взгляд, необходимо рассматривать эффектив-
ность и интенсификацию как взаимосвязанные, но, 
безусловно, различные категории.  

Так, исследователи, отождествляющие понятия 
«эффективность» и «интенсификация», как правило, 
исходят из положения о возможности расширять 
производство путем увеличения объема использу- 
емых ресурсов («поле производства») и путем повы-
шения эффективности их использования. Однако, 
поскольку необходимо различать эффективность 
использования отдельных ресурсов и эффектив-
ность производства, то отождествление категорий 
«эффективность» и «интенсификация» неправо-
мерно. Таким образом, если и можно отождествлять 
в определенном смысле интенсификацию и более 
эффективное использование ресурсов, то это ни в 
коей мере не значит, что можно отождествлять ин-
тенсификацию производства и его эффективность. 
Хотя интенсификация производства и  направлена 
на повышение эффективности, однако этого в опре-
деленной мере можно добиться и экстенсивным пу-
тем, причем в некоторых случаях мы получим боль-
ший эффект, чем при интенсивном варианте разви-
тия производства. В качестве примера достаточно 
привести довольно часто встречающееся явление: 
руководители предприятий нередко предпочитают 
эксплуатировать давно освоенную, порой низкопро-
изводительную технику вместо того, чтобы забо-
титься о техническом перевооружении производ-
ства. Это связано с тем, что для использования но-
вого оборудования нужно переучивать кадры, тре-
буется известный промежуток времени, чтобы 
выйти на плановую мощность, что приводит порой 
к ухудшению показателей результативности срав-
нительно с аналогичными базисными значениями 
этих показателей. 

Следует отметить, что при отождествлении ин-
тенсификации и эффективности производства сле-
довало бы признать, что на протяжении большего 
периода времени развития советской экономики 
рост эффективности производства был незначитель-
ным, так как преобладали экстенсивные методы ве-
дения хозяйства (а по оценкам ряда исследователей 
преобладают и в последнее время). С этим вряд ли 
можно согласиться, причем независимо от того, как 
понимать эффективность и интенсификацию произ-
водства.   

Важно учесть и то, что если под интенсифика-
цией понимать один из возможных способов дости-
жения определенного результата, то в этом случае 
вопрос о значимости этого результата, необходимо-
сти его обществу может быть рассмотрен лишь при 
исследовании эффективности производства. Напри-
мер, производство на предприятии может вестись 

исключительно интенсивными методами (наиболее 
производительное оборудование, оптимальная орга-
низация производства и т. п.), но результатом его 
может быть морально устаревшая продукция. При-
знать такое производство эффективным вряд ли 
можно. Более того, сравнительно с рассмотренным 
вариантом более эффективным был бы вариант, ко- 
гда производство велось преимущественно экстен-
сивными методами, но при этом производилась от-
вечающая современным стандартам продукция. В 
связи с этим не только не следует отождествлять ка-
тегории «эффективность» и «интенсификация», 
вполне правомерно определять эффективность са-
мой интенсификации производства, так как воз-
можны случаи, когда интенсификация неэффек-
тивна. Таким образом, при интенсификации произ-
водства рост затрат должен вести к повышению эф-
фективности. Исходя из этого ряд исследователей 
для объяснения неоправданных затрат пользовались 
понятиями «рациональной» и «нерациональной», 
«эффективной» и «неэффективной» интенсифика-
ции производства. Эффективность или неэффектив-
ность интенсификации производства ими определя-
лись в зависимости от того, превышал ли суммар-
ный эффект затраченные средства или был меньше 
их. 

Следует различать эффективность интенсифи-
кации производства, эффективность различных 
направлений интенсификации (в том числе в зависи-
мости от «объекта», где осуществляется интенсифи-
кация). Важно различать также и то, эффективна 
или нет интенсификация (ее направления) с точки 
зрения общества, отрасли, региона, предприятия 
(причем понятно, что эффективность интенсифика-
ции будет определяться взаимодействием всех уров-
ней и элементов экономической системы, также как 
и функционированием каждого элемента). В связи с 
этим иногда считают, что если под эффективностью 
понимать рост производительности общественного 
труда, то в этом случае процесс интенсификации 
производства в масштабе всего общества совпадает 
с эффективностью. На это можно возразить следу- 
ющее. В масштабе всего общества сведение эффек-
тивности только к росту производительности обще-
ственного труда неправомерно, так как в этом слу-
чае не учитывается соответствие результатов произ-
водства структуре общественных потребностей. 
Важно и то, что хотя с точки зрения экономии обще-
ственно необходимого рабочего времени интенси-
фикация общественного производства и совпадает с 
ростом общественной производительности труда, 
но существует несколько видов экономии, а значит 
сводить интенсификацию общественного производ-
ства только к экономии времени нельзя. 

Таким образом, одной из наиболее важных за-
дач является определение эффективности и эффекта 
интенсификации производства. Исследователи, 
отождествляющие понятия «эффективность» и «ин- 
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тенсификация» считают, что раз интенсификация 
эффективна, то нет смысла говорить об эффективно-
сти интенсификации, так как при любом подходе 
любое направление интенсификации производства 
оказывается эффективным, и в то же время рост эф-
фективности связывается с дальнейшим процессом 
интенсификации производства. Поскольку все же 
следует различать эти категории, действие которых 
не всегда бывает сонаправленным, то определение 
эффекта и эффективности интенсификации произ-
водства вполне целесообразно (так как или степень 
интенсификации производства на однотипных пред-
приятиях может быть неодинаковой, или если уро-
вень интенсификации приблизительно одинаков на 
таких предприятиях, но сами предприятия нахо-
дятся в регионах с неодинаковой степенью трудо-
обеспеченности, различными условиями залегания 
природных ресурсов и т.д., то и в том и в другом слу-
чаях эффективность интенсификации производства 
будет разной). Поэтому аналогично тому, как имеет 
смысл определять эффективность НТП, автоматиза-
ции и механизации, специализации и т.п. и рассчи-
тывать эффект от этих мероприятий (хотя в основ-
ном эффективны и НТП, и автоматизация, и механи-
зация), целесообразно определять  эффективность и 
эффект интенсификации производства в целом, а 
также эффективность и эффект ее различных 
направлений. 

Так, Г.Н. Сорокин считает, что интенсифика-
ция характеризуется показателями факторов ее раз-
вития и величиной эффекта, полученного за их счет, 
а эффективность – величиной совокупного эффекта, 
определяемого не только интенсивными, но и экс-
тенсивными факторами [4]. Но фактический эф-
фект, полученный благодаря интенсивным факто-
рам, не всегда характеризует интенсификацию в 
полной мере. Это в значительной степени связано с 
тем, что следует различать измеримые и неизмери-
мые показатели экономического эффекта, так как не 
все составляющие экономического эффекта, в том 
числе и эффекта интенсификации производства, на 
данном этапе развития науки поддаются количе-
ственному выражению. Например, в тех случаях, ко-
гда техника удовлетворяет новые общественные по-
требности, для выбора наиболее эффективного ва-
рианта не всегда удается ограничиться только пока-
зателями приведенных удельных или годовых за-
трат. Ряд ученых считают, что совокупный народно-
хозяйственный эффект интенсификации производ-
ства включает экономический и социальный эф-
фект, т. е. нужно говорить о социально-экономиче-
ском эффекте интенсификации производства [5]. Он 
должен проявляться в повышении материального 
благосостояния членов общества, стирании соци-
ально-экономических различий в труде работников 
и т.д. Эти моменты также весьма сложно количе- 
ственно учесть при определении эффекта интенси-
фикации производства. 

Таким образом, в настоящее время существует 
несколько принципиально различающихся точек 
зрения на взаимосвязь категорий «эффективность» 
и «интенсификация» в зависимости от того, что по-
нимается под ними. На наш взгляд, эти категории 
имеют ряд общих элементов, но отождествлять их 
не следует (в противном случае мы получим, что два 
разных термина отражают одно и то же). Причем 
вполне правомерно определять эффективность са-
мой интенсификации производства, так как, рас-
сматривая этот процесс, следует отличать вопрос о 
достижении экономии ресурса от вопроса, на-
сколько она эффективна, выгодна, оправдана с точ-
ки зрения общества, отрасли, региона, предприятия. 

Экономическую эффективность интенсифика-
ции производства следует определять группой пока-
зателей, поскольку лишь несколько показателей 
способны достаточно объективно учесть всю слож-
ность проблемы. Более того, поскольку различают 
разные направления интенсификации производства, 
то для оценки эффективности того или иного 
направления должны существовать, помимо оцени-
вающих общую эффективность интенсификации 
производства, такие показатели, которые характери-
зуют эффективность именно этого направления. Од-
нако следует еще раз отметить то, что лишь сочета-
ние количественных и качественных параметров 
позволит определить эффективность интенсифика-
ции производства [6]. 

Одним из наименее изученных теоретических 
вопросов, связанных с интенсификацией производ-
ства, является определение ее социально-экономи-
ческой эффективности [7]. Это обусловлено тем, что 
специалисты нередко отождествляют категории ин-
тенсификации и эффективности, что неправомерно, 
так как несмотря на определенную схожесть, эти ка-
тегории не являются тождественными. Более того, 
можно и нужно определять эффективность самого 
процесса интенсификации. В этой связи заметим, 
что одной из наиболее типичных проблемных соци-
ально-экономических ситуаций, возникающих в 
различных отраслях и сферах экономики, является 
следующая: какой способ решения определенной 
производственной проблемы избрать – экстенсив-
ный или интенсивный. Например, в социалистиче-
скую эпоху, когда на многих предприятиях ощуща-
лась проблема дефицита рабочей силы (кстати, по 
ряду специальностей в определенных отраслях де-
фицит рабочей силы имеет место и в условиях ры-
ночной экономики), очень часто возникал вопрос: а 
что эффективнее – привлечение дополнительной ра-
бочей силы (например, из трудоизбыточных регио-
нов) или же внедрение трудосберегающей техники? 
При переходе к рынку и в условиях развитого рынка 
очень часто возникает другой вопрос: насколько 
оправдано внедрение трудосберегающей техники в 
условиях роста безработицы? Обобщая, можно вы-
разиться иначе: что эффективнее – экстенсивный 
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или интенсивный способ решения производствен-
ной задачи? Поэтому далее рассматривается мето-
дический подход к решению этой общей задачи [8]. 

В настоящее время проблема определения эко-
номической эффективности интенсификации произ-
водства и ее различных направлений недостаточно 
разработана. Несмотря на теоретическую и методи-
ческую сложность определения эффективности и 
эффекта интенсификации производства, отсутствие 
на данном этапе развития экономической науки об-
щепринятых показателей, достаточно полно и объ-
ективно отражающих эффективность интенсифика-
ции, все же необходимо попытаться количественно 
оценить ее. 

Решения определенной производственной за-
дачи – выпуска необходимой продукции – можно 
добиться и экстенсивным, и интенсивным путем. 
Поэтому экономическую эффективность интенси-
фикации производства и ее различных направлений 
целесообразно определять на основе сравнения эф-
фективности разных способов решения производ-
ственной задачи. Таким образом, в данном случае 
речь идет о сравнительной эффективности, когда 
сравниваются два возможных способа – экстенсив-
ный и интенсивный – причем отдается предпочте-
ние тому способу, эффект от которого оказывается 
большим. Это в определенной мере аналогично 
определению сравнительной эффективности капи-
тальных вложений. Эффект же каждого способа бу-
дет определяться как разница между результатом и 
затратами. 

Как известно, в специальной литературе под 
эффектом довольно часто понимается какой-то про-
изводственный результат, а не разница результата и 
затрат. Однако, как уже отмечалось, существуют не-
сколько значительно различающихся между собой 
теоретических концепций эффективности. Среди 
них есть и такая, в которой под эффектом понимают 
разницу между результатом и затратами, а под эф-
фективностью – их отношение. Такое понимание 
эффекта более правильно отражает смысл этой кате-
гории, так как в этом случае учитывается также и тот 
способ, каким этот результат достигнут (ибо если за-
траты превышают результат, то вряд ли вообще 
можно говорить о получении обществом какого-то 
экономического эффекта). Важно добавить при 
этом, что при определении эффекта от внедрения 
новой техники, совершенствовании организации 
производства помимо результата учитываются и за-
траты. Поэтому понимание эффекта как разности 
результата и затрат вполне оправдано, хотя такая 
трактовка, разумеется, вовсе не исключает в других 
случаях и иных возможностей толкования катего-
рии «эффект». Однако для определения экономиче-
ской эффективности интенсификации производства 
наиболее приемлемой оказывается трактовка эф-
фекта как разности результата и затрат. 

Поскольку мы пришли к выводу, что экономи-
ческая эффективность интенсификации определя-
ется на основе сравнения эффектов от двух возмож-
ных способов решения проблемы – экстенсивного и 
интенсивного, – то необходимо первоначально 
определить эффект экстенсификации. Учитывая, 
что в общем случае под экстенсификацией понима-
ется процесс роста выпуска продукции исключи-
тельно за счет количественного увеличения исполь-
зования ресурсов (или, используя известную фразу, 
высказанную в «Капитале» К. Марксом – за счет 
расширения только «поля производства»), эффект 
экстенсификации целесообразно определять на ос-
нове следующей формулы: 
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где  Ээ – эффект экстенсификации; 
Кi – эффективность использования i-го ресурса; 
Vi – объем использования i-го ресурса; 
n – количество различных ресурсов; 
З – суммарные затраты на привлечение и экс-

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

нения положительна, то это означает, что экстенсив-
ный способ решения проблемы экономически эф-
фективен. Однако для того чтобы определить, какой 
процесс эффективнее – экстенсивный или интенсив-
ный, – необходимо также определить эффект интен-
сификации (об этом ниже). Следует отметить, что 
данная формула определения эффекта экстенсифи-
кации в каждом конкретном случае будет трансфор-
мироваться с учетом специфики производственной 
задачи, ибо и сами эти два способа решения проб-
лемы в каждом отдельном случае будут весьма спе-
цифичны.  

Необходимо теперь предложить метод опреде-
ления экономического эффекта интенсификации 
производства. Интенсификация производства – ком-
плексный процесс, включающий как свои составные 
части мероприятия по НТП, концентрации, специа-
лизации, совершенствованию управления и т.д. В 
связи с этим экономический эффект от меропри- 
ятий, направленных на дальнейшую интенсифика-
цию производства, после проведения анализа можно 
определять как сумму эффектов от всех мероприя-
тий, т.е. экономический эффект интенсификации 
производства Эи равен 
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где Эi – эффект от i-го мероприятия по интенсифи-
кации производства; 

n – число всех мероприятий. 
В основе определения экономического эффекта 

от каждого из этих мероприятий лежит сравнение 
затрат до и после их реализации. При определении 
эффекта от всех мероприятий по интенсификации 
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необходимо рассматривать один и тот же временной 
интервал. Поскольку результаты интенсификации 
производства выявляются через определенный пе-
риод времени, желательно, чтобы при его определе-
нии временной промежуток был не менее года. По-
лучаемый эффект измеряется в стоимостных едини-
цах. 

Приведем условный пример. Пусть на предпри-
ятии в отчетном году эффект от внедрения новой 
техники составил 184 тыс. руб. от научной органи-
зации труда (НОТ) – 54 тыс. руб. и за счет организа-
ционно-технических мероприятий сэкономлено  
52 тыс. руб. Тогда эффект интенсификации произ-
водства на этом предприятии будет около 290 тыс. 
руб. Причем на различных предприятиях в разные 
периоды времени будут иметь решающее значение 
те или иные факторы, которые и нужно учитывать 
при определении эффекта интенсификации произ-
водства. По данным исследований на предприятиях 
«Мурманскрыбпром» в 2014 г. эффект интенсифи-
кации оказался равным примерно 21 млн руб. 

Однако данный метод определения экономиче-
ской эффективности интенсификации производства 
не в полной мере предусматривает эффект от эконо-
мии определенного ресурса в условиях ресурсоде-
фицитности. Чтобы более точно учесть эффект ре-
сурсосберегащего направления интенсификации в 
условиях дефицита данного вида ресурса необхо-
димо к сумме Эи приплюсовать эффект от реализа-
ции тех мероприятий, при которых экономится этот 
вид ресурса и, наоборот, вычесть эффект от реали-
зации мероприятий, при которых расходуется ре-
сурс. В этой связи для учета ресурсодефицитности 
формула определения эффекта интенсификации 
трансформируется и приобретает следующий вид: 
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где  Эри – эффект ресурсосберегающего направления 
интенсификации в условиях ресурсодефицитности; 

Эрс – суммарный эффект от реализации ресур-
сосберегающих и ресурсорасходующих мероприя-
тий. 

Так, например, в условиях трудодефицитности 
эффект трудосберегающего направления интенси-
фикации производства в соответствии с изложен-
ным подходом целесообразно определять следую-
щим образом: 

 
1 1

n п

ти i р ri
i i

Э Э П Э
= =

= +  ,  (4) 

где  Эти – эффект трудосберегающего направления 
интенсификации; 

Пр – средняя производительность труда одного 
работающего; 

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

При расчете эффекта трудосберегающего 
направления интенсификации производства в усло-
виях трудоизбыточности, наоборот, из первого сла- 
гаемого нужно вычитать второе. Приведем для 
наглядности конкретный пример. Скажем, эффект 
от замены ручного труда механизированным и авто-
матизированным, достигаемый главным образом за 
счет экономии заработной платы основных рабочих 
при росте затрат на содержание оборудования, 
амортизационных отчислений и капитальных вло-
жений, определяется по формуле: 
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где З1, З2 – приведенные затраты на единицу базо-
вого и нового средства труда соответственно; 

В1, В2 – годовые объемы продукции (работы), 
производимой при использовании единицы базо-
вого и нового средства труда (в натуральных вели-
чинах); 

Р1, Р2 – доли ежегодных отчислений от балан-
совой стоимости на полное восстановление (ренова-
цию) базового и нового средства труда; 

Ен – нормативный коэффициент эффективно-
сти капитальных вложений; 

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

К1, К2 – соответствующие капитальные вложе-
ния потребителя; 

А2 – годовой объем производства новых 
средств труда в расчетном году (в натуральных еди-
ницах). 

Но в условиях реального дефицита трудовых 
ресурсов следует учитывать и то, что достигаемая 
вследствие этого мероприятия экономия численно-
сти Эг, обусловленная высвобождением рабочей 
силы, позволит уменьшить величину потенциально 
недополученной продукции на Пр ⋅ Эг, где Пр – про-
изводительность труда постоянных рабочих, рас-
считанная по чистой продукции. Эту величину сле-
дует приплюсовать к рассчитанному по прежней 
формуле экономическому эффекту. Сумма будет ха-
рактеризовать экономический эффект реализации 
этого мероприятия трудосберегающего направле-
ния интенсификации производства в условиях ре-
ального дефицита рабочей силы. 

Аналогично следует поступать при определе-
нии экономического эффекта каждого мероприятия 
интенсификации производства. Значит, суммарный 
экономический эффект трудосберегающего направ-
ления интенсификации производства в условиях ре-
ального дефицита рабочей силы как раз таки следует 
определять по формуле 
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Можно видеть, что может возникнуть ситу- 
ация, когда сравниваются два мероприятия трудо-
сберегающего направления интенсификации произ- 
водства, одно из которых имеет меньший экономи- 
ческий эффект, рассчитанный прежним способом, 
но большее число высвобожденных рабочих, и в 
итоге с учетом трудодефицитности экономический 
эффект от реализации первого мероприятия ока-
жется большим, чем от второго. В случае трудоиз-
быточности эта формула также «срабатывает», но 
вместо суммы нужно найти разность, что будет 
означать меньшую эффективность трудосберегаю-
щего направления интенсификации в условиях из-
бытка рабочей силы, чем в условиях трудодефицит-
ности, но это справедливо лишь при прочих равных 
условиях.  

В этой связи добавим, что дефицит или избыток 
определенного вида ресурса, например рабочей 
силы, определяется на основе сравнения предложе-
ния и спроса на него, т.е. на основе сравнения по-
требности в нем и реального наличия этого вида ре-
сурса, поэтому понятно, что дефицит или избыток 
ресурса зависит от многих факторов. Например, в 
настоящее время, когда цены на многие виды про-
дукции чрезмерно высоки, вроде бы имеет место 
равновесие между спросом и предложением на мно-
гие товары, однако это вовсе не значит, что удовле-
творяются потребности в обладании этими това-
рами – известно, как много сейчас населения нахо-
дится за чертой бедности. Иначе говоря, следует 
различать видимый избыток (дефицит) ресурса и ре-
альный избыток (дефицит). 

Данные об экономических эффектах и высво-
бождении рабочей силы вследствие реализации ме-
роприятий имеются в статистической отчетности 
предприятий. К мероприятиям трудосберегающего 
направления интенсификации производства отно-
сятся все мероприятия, экономящие живой труд. 
Например, наиболее важными мероприятиями тру-
досберегающего направления интенсификации ры-
бообрабатывающего производства Северного бас-
сейна являются автоматизация и комплексная меха-
низация производства, внедрение прогрессивной 
техники и технологии, ввод неустановленного обо-
рудования, аттестация рабочих мест, внедрение бри-
гадной формы организации труда. На разных пред-
приятиях мероприятия, направленные на экономию 
живого труда, могут существенно различаться. 

Таким образом, экономический эффект трудо-
сберегающего направления интенсификации произ-
водства в условиях реального дефицита рабочей 
силы оказывается больше эффекта таких же меро-
приятий при условии сбалансированности по трудо-

вым ресурсам на величину, равную 
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кой подход правомерен, пока эта величина не пре-
высит потенциально недополученную продукцию, 
рассчитанную по чистой продукции. Величина 
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цитность. 
Сравнивая экономический эффект, получа- 

емый при экстенсивном способе устранения трудо-
дефицитности, с величиной эффекта от реализации 
мероприятий, направленных на экономию живого 
труда, можно видеть, что трудосберегающее 
направление интенсификации рыбообрабатыва- 
ющего производства региона значительно эффек-
тивнее экстенсивного способа решения проблемы. 
Достаточно сказать, что годовой экономический эф-
фект только от реализации мероприятий НТП на 
предприятиях холдинга «Севрыба» в 2014 г. соста-
вил 32,9 млн руб. и было условно высвобождено 340 
чел. Таким образом, экономический эффект такой 
важнейшей составляющей трудосберегающего 
направления интенсификации, как мероприятия 
НТП, составил  

32,9 млн руб. + (15 600 руб. × 340 чел.), 
т.е. приблизительно 38 млн руб., причем на рыбооб-
рабатывающее производство приходится свыше 26 
млн руб., что в 2 раза больше рассчитанного нами 
экономического эффекта экстенсивного способа 
устранения трудодефицитности. Если же рассмот-
ренные варианты привести к сопоставимому виду, 
для чего необходимо разделить эффект экстенсив-
ного пути на число рабочих оргнабора, а эффект ин-
тенсивного способа – на количество высвобожден-
ных рабочих и сравнить, то во втором случае полу-
ченная величина более чем в 25 раз превысит вели-
чину, рассчитанную для экстенсивного варианта. 

Следует отметить, что при сравнении экономи-
ческой эффективности интенсивного пути устране-
ния трудодефицитности в рыбообрабатывающем 
производстве региона с экстенсивным необходимо 
учитывать также экономию, получаемую в связи с 
уменьшением затрат, необходимых для переезда ра-
бочих оргнабора (так как потребность в них при ин-
тенсификации производства должна уменьшаться 
при прочих равных условиях), экономию капиталь-
ных вложений в строительство жилых, коммуналь-
ных, культурно-бытовых и других объектов, а также 
возможную экономию, получаемую в связи с умень-
шением потерь от порчи рыбного сырья, возникшую 
из-за простоев по причине нехватки рабочей силы. 
Поэтому эти виды экономии средств должны вхо-
дить как слагаемые при определении эффекта тру-
досберегающего направления интенсификации про-
изводства. Однако даже без такого учета эффектив-
ность трудосберегающего направления интенсифи-
кации значительно выше эффективности экстенси-
фикации. 

Хотя нами рассмотрен частный пример, он по-
казывает принципиальную возможность определе-
ния экономической эффективности процессов экс-
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тенсификации и интенсификации на основе предло-
женного нами общего подхода и к тому же может 
служить основой для проведения таких расчетов во 
многих аналогичных случаях (например, при оценке 
эффективности ресурсосберегающего направления 
интенсификации в случае дефицитности уже не тру-
довых, а других видов ресурсов). Эти расчеты также 
показывают, что категории «эффективность» и «ин-
тенсификация» отнюдь не тождественны, более 
того, можно и нужно определять эффект и эффек- 
тивность как экстенсивного, так и интенсивного пу-
тей достижения какого-то производственного ре-
зультата и лишь на основе сравнения этих эффектов 
можно находить, какой путь эффективнее. Причем в 
отдельных случаях может оказаться, что эффектив-
нее окажется экстенсивный путь вопреки распро-
страненному мнению, считающему процесс экстен-
сификации совершенно неэффективным или, по 
крайней мере, всегда менее эффективным, чем про-
цесс интенсификации. В противном случае совер-
шенно непонятно, каким образом происходил рост 
эффективности советской экономики, развива- 
ющейся, как это сейчас общепризнано, преимуще-
ственно экстенсивным путем. 

Таким образом, научная новизна предлагаемой 
нами методики оценки экономической эффективно-
сти интенсификации производства заключается в 
следующем: в методике предлагаются общие фор-
мулы определения эффекта экстенсификации (фор-
мула 1) и эффекта интенсификации (формула 2), 
экономическая эффективность интенсификации 
производства определяется на основе сравнения эф-
фектов экстенсивного и интенсивного способов ре-
шения какой-либо производственной задачи. В ме-
тодике при определении эффективности интенсифи-
кации учитывается также различная степень обеспе-
ченности определенным видом ресурса (формула 3). 

Данная методика позволяет определять как эф-
фективность процесса интенсификации производ-
ства в целом, так и эффективность различных 
направлений интенсификации (формулы 3 и 4). Ме-
тодика апробируется при определении эффективно-
сти трудосберегающего направления интенсифика-
ции производства на предприятиях рыбопромыш-
ленного комплекса Северного бассейна, когда рас-
сматривается весьма актуальная для регионов Се-
вера и Дальнего Востока России проблема оценки 
сравнительной эффективности экстенсивного и ин-
тенсивного способов решения проблемы обеспечен-
ности трудовыми ресурсами. Оценка эффективно-
сти различных вариантов интенсификации произ-
водства очень важна не только с теоретической, но 
и с практической точек зрения, так как позволяет 
выбрать вариант наиболее высокого уровня конку-
рентоспособности продукции. 

Кроме этого, указанная методика позволяет 
определять эффективность не только трудосберега-

ющего, но и любого другого направления интенси-
фикации – будь то материалосберегающее, фондо-
сберегающее и т.д. Только в этом случае в формулах 
1, 3 и 4 необходимо использовать не показатели про-
изводительности труда и экономии численности ра-
бочей силы, а соответственно, фондоотдачи и эко- 
номии фондов для фондосберегающего направле-
ния интенсификации производства, материалоот-
дачи и экономии материальных ресурсов для мате-
риалосберегающего и т.д. Например, эффект мате- 
риалосберегающего направления интенсификации в 
условиях дефицита материальных ресурсов будет 
определяться следующим образом: 
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где Эми – эффект материалосберегающего направле-
ния интенсификации; 

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

емая вследствие реализации i-го мероприятия (в 
случае не экономии, а расточительства материаль-
ных ресурсов – т.е. их использования выше средних 
нормативов – нужно не складывать, а вычитать рас-
смотренные в формуле 6 величины). 

Точно так же данная методика позволяет опре-
делять эффективность интенсификации не только в 
условиях дефицита определенного вида ресурсов, 
но и в условиях их избытка – только в этом случае в 
формулах 3, 4 и 6 вместо суммы будет разность. Это 
вполне соответствует здравому смыслу, когда эф-
фективность, например, трудосберегающего на-
правления интенсификации при прочих равных 
условиях оказывается тем большей, чем выше сте-
пень дефицита трудовых ресурсов (все это справед-
ливо и в отношении материалосберегающего, фон-
досберегающего направления и т.д., только в этом 
случае учитывается дефицит или избыток соответ-
ственно материальных ресурсов, фондов и т.д.). 

Таким образом, данная методика позволяет 
определять не только эффективность интенсифика-
ции на основе сравнения эффектов экстенсифика-
ции и интенсификации, но и эффективность различ-
ных направлений интенсификации производства. 
Более того, на основе данной методики можно опре-
делять и сравнительную эффективность между раз-
личными направлениями интенсификации, а также 
и между разными мероприятиями интенсификации. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно 
сделать вывод о том, что несмотря на определенную 
общность, обусловленную фактором НТП, катего-
рии «инновация», «эффективность» и «интенсифи-
кация» являются разными, вполне самостоятель-
ными категориями, каждая из которых имеет право 
на существование, так как отражает определенную 
сторону объективной экономической действитель-
ности. Очевидно также и то, что все эти категории 
связаны между собой. Объединяет их, кроме НТП и 
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то, что несмотря на длительный временной интервал 
– около 30 лет, которые прошли с периода заверше-
ния существования социалистического строя до 
настоящего времени эффективность и уровень ин-
тенсификации российской экономики по-прежнему 
невысоки, что является одной из важнейших причин 
сохраняющегося отставания многих элементов оте-
чественной системы НТП от передовых западных 
стандартов, характерных для развитых государств. 
В свою очередь, такая ситуация в значительной мере 
объясняется действием затянувшейся отечествен-
ной болезни, характерной еще для социалистиче-
ского этапа развития НТП – это замедленное внед-
рение НИОКР в серийное, массовое производство. 
Пока мы не сможем сами разрубить этот гордиев 
узел, отставание в целом отечественной системы 
НТП от передовых западных образцов, на наш 
взгляд, будет продолжаться. Изменить же ситуацию 
к лучшему можно лишь на основе разработки ком-
плекса мер и мероприятий, связанных с системой 
государственного регулирования развития научно-
технического комплекса России на разных уровнях 
управленческой иерархии. 
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щення ефективності інтенсифікації виробництва 
У статті розглядаються методичні основи 

виділення наноінновацій і наноінвестіцій інтенсив-
ного і екстенсивного типів і оцінки економічної 
ефективності екстенсифікації і інтенсифікації сус-  
 
 
 

пільного виробництва. При цьому в процесі оцінки 
враховується фактор надмірності або недостатності 
певних видів ресурсів (трудових матеріальних, 
капітальних) або навіть всієї їх сукупності. Запропо-
нована в статті методика дозволяє визначати, який 
із двох способів вирішення господарської про-
блеми – екстенсивний або інтенсивний є більш еко-
номічно ефективним, що може служити підставою 
для розробки і вибору оптимальної стратегії роз-
витку виробничої системи. 

Ключові слова: інтенсифікація, наноінновації та 
наноінвестіціі інтенсивного і екстенсивного типів, 
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В статье рассматриваются методические ос-
новы выделения наноинноваций и наноинвестиций 
интенсивного и экстенсивного типов и оценки эко-
номической эффективности экстенсификации и ин-
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точности или дефицитности определенных видов 
ресурсов (трудовых материальных, капитальных) 
или даже всей их совокупности. Предложенная в 
статье методика позволяет определять, какой из 
двух способов решения хозяйственной проблемы – 
экстенсивный или интенсивный является более эко-
номически эффективным, что может служить осно-
ванием для разработки и выбора оптимальной стра-
тегии развития производственной системы. 

Ключевые слова: интенсификация, наноиннова-
ции и наноинвестиции интенсивного и экстенсив-
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ 
 

Ів. Ан. Ті. Сталкер, 
м. Хацапетівка 

 
«ОБЩАК» ТА «ЕЛІТА» ЛУГАНЩИНИ 

 
 Цирк уехал, а Ефремов остался… 

*     *    * 
А тепер Генеральная прокуратура пытается до-
казать бывшему нардепу-регионалу Александру 
Ефремову, что «за сепаратизм» – это не тост,  
а уголовная статья. 

Анекдоты из Интернета 

 
«Нинішня нестабільність може бути як шляхом 

до втрати Україною Луганщини, так і шансом на до-
корінне її перетворення. В умовах, коли Росія, здій-
снивши нахабну анексію Криму, націлюється на пів-
денно-східні терени України, саме від того, як пове-
дуться мешканці цих регіонів, передусім еліти, зале-
жить ефективність оборони територіальної цілісно-
сті нашої держави. Однією з таких проблемних при-
кордонних областей є Луганська, що досі перебуває 
в підвішеному соціально-політичному стані. Зара-
дити ситуації може лише твердість київської влади, 
яка повинна нарешті визначитися, на яких позиціях 
розмовляти з нинішніми «господарями» Луган-
щини. 

Єфремов та компанія. Луганський істебліш-
мент зазвичай асоціюють із Олександром Єфремо-
вим, лідером фракції Партії регіонів. У колишнього 
очільника області за часів Кучми, керівника луган-
ської організації ПР справді великі важелі 
неофіційного впливу на політичну ситуацію в 
регіоні. Його волі підконтрольна облрада, у якій 
більшість мають регіонали. Його ставленик Сергій 
Кравченко – мер Луганська. За багато років прав-
ління Єфремов сформував власну вертикаль влади в 
регіоні, жодне політичне призначення раніше не 
відбувалося в обхід нього. Колишній голова ОДА 
Володимир Пристюк був прямою креатурою Єфре-
мова, але й новий, Михайло Болотських, працював у 
місцевій обласній владі за його губернаторства. 
Єфремов має свої інтереси у вугільній галузі об-
ласті. Компанії, що належать його родині, постійно 
«щасливо виграють» тендери на постачання облад-
нання та ремонтні роботи на державних вугільних 
підприємствах Луганщини. Ці послуги вони нада-
ють за завищеними розцінками, сам конкурс у ба-
гатьох випадках є формальним. По суті, йдеться про 
завуальовану корупційну схему, яка у 2010–2013 ро-
ках забезпечила Олександру Сергійовичу 5,7 млрд 
грн прибутку. Причому «косив бабло» він до остан-
нього. Ще за два дні до втечі Януковича в лютому 
2014-го фірми Єфремова виграли чергові тендери на 
суму понад 4 млн грн. Отже, втрачати Єфремову є 
що, пригадати йому за бажання можна теж багато 

чого. Зараз головна мета – украй дестабілізувати си- 
туацію в регіоні, щоб нова влада змушена була 
знайти в його особі партнера-«миротворця», а він 
таким чином зберіг би свої чималі статки та вплив. 
Без потурання Єфремова неможливі були б масові 
заворушення в Луганську, які супроводжувалися за-
хопленням будівлі ОДА, вивішуванням російських 
прапорів на ній та побиттям учасників мирного зіб-
рання до 200-річчя Тараса Шевченка. Рука Єфре-
мова дуже помітна у горезвісній «Русской весне» в 
Луганську. Один із її очільників, депутат облради 
Клінчаєв, уже заарештований за сепаратистську 
діяльність, є довіреною особою головного лугансь-
кого регіонала. Підконтрольне досі піарникові 
Єфремова Родіонові Мірошнику обласне державне 
телебачення висвітлює сепаратистські збіговиська 
як «народне волевиявлення». Експерти зазначають, 
що новому керівникові Луганщини Болотських 
немає на кого спиратися в регіоні – зараз його групу 
підтримки становлять передусім новопризначені си-
ловики, зокрема новий начальник обласного МВС 
генерал Гуславський, який уже очолював луганську 
міліцію за часів Ющенка. 

Великий бізнес Луганщини: Фірташ, Ахме-
тов і росіяни. Проте політична ситуація на Луган-
щині – це не тільки події в обласному центрі. Неаби-
який вплив на становище в регіоні має позиція вели-
кого бізнесу, що контролює промисловий потенціал. 
Луганщина має свою специфіку та історію фор-
мування великого бізнесу. У 1990-ті, на відміну від 
Донецька чи Дніпропетровська, тут не виникло 
власної потужної бізнес-групи. Команда губерна-
тора Єфремова була такою собі ліквідаційною 
комісією, яка сприяла розпродажу місцевих активів 
іншим, впливовішим ФПГ. Якою є ця «політеконо-
мічна географія» регіону зараз? Південна частина 
області – шахтарські Краснодон, Ровеньки та  
Свердловськ – перебуває під контролем структур 
Ахметова (ДТЕК та «Метінвест»). Промислова аг-
ломерація в трикутнику міст Лисичанськ – Рубіж-
не – Сєверодонецьк – під контролем бізнес-групи 
Дмитра Фірташа та його партнера Юрія Бойка. 
Вплив на вугільну промисловість (вугільні підпри- 
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ємства в Антрациті та Первомайську) має так звана 
єнакіївська група, пов’язана з Юрієм Іванющенком 
та Іваном Аврамовим. Також в області представле-
ний великий російський бізнес: власником Лисича-
нського нафтопереробного заводу є «Роснефть», ко-
нтрольним пакетом Алчевського меткомбінату во-
лодіє компанія Carbofer, що належить Алєксандру 
Катуніну, одному зі співвласників Evraz Group 
(співвласником комбінату залишається Сергій Та-
рута). 

Особливе місце на мапі посідає аграрна північ 
Луганщини. Історично це частина Слобожанщини з 
переважанням україномовного населення. Ще в 
1990-ті завдяки цьому українському анклаву тут 
існував досить потужний Народний рух. Але, маючи 
потенційний опорний пункт у межах Донбасу, 
політичні партії націонал-демократичного спря-
мування втратили його через нечітку політику щодо 
сходу України. Утім, північ області й нині зали-
шається найлояльнішою частиною Луганщини. 
Коли наші військові почали пересуватися в бік дер-
жавного кордону, у північних районах їх радо 
зустрічали місцеві мешканці, тоді як у Станично-
Луганському, населеному нащадками донських ко-
заків, проти колон української техніки чинилися 
справжні диверсії. Одне слово, відчуйте різницю. 
Характерно, що впродовж усього часу незалежності 
України гравців обласного рівня з цих територій 
майже не було. Виняток – аграрний магнат і ко-
лишній заступник очільника ОДА Микола Гапочка, 
який зараз уже вибув із великої політики. Північ об-
ласті сприймається як глибинка, саме від цих 
округів полюбляли балотуватися до облради, а зго-
дом до парламенту «отці губернії» Олександр Єфре-
мов і колишній голова облради Віктор Тихонов, ку-
пуючи прихильність селян прокладанням доріг чи 
газифікацією населених пунктів. За часів губерна-
торства Володимира Пристюка, креатури Єфремова, 
ця частина області перебувала під його контролем. 

Великий бізнес, який володіє активами в Луган-
ський області, формує й політичний ландшафт 
регіону. Так, під час виборів 2012 року кандидатури 
мажоритарників від ПР узгоджували з представни-
ками відповідних бізнес-груп. У підсумку до парла-
менту пройшли фірташівські й ахметовські депу-
тати від округів, де містяться великі підприємства, 
контрольовані певним олігархом. Як бачимо, усі ве-
ликі гравці Луганської області так чи інакше були 
пов’язані з режимом Януковича і зараз мають, м’яко 
кажучи, складні відносини з новою владою. Дмитро 
Фірташ уже перебуває під арештом за кордоном, 
Рінат Ахметов, попри миролюбність офіційних заяв, 
має напружені відносини з Києвом. Юрій Іваню-
щенко втік з України. Присутні в Луганській області 
російські компанії взагалі побоюються можливої 
націоналізації їхнього майна у відповідь на експро-
пріації української власності самозванцями з 

«уряду» окупованого росіянами Криму. Великий  
бізнес Луганщини стоїть перед вибором: або зро-
бити ставку на дестабілізацію ситуації в регіоні, під-
тримавши політичну еліту, пов’язану з Єфремовим, 
або шукати власного порозуміння з Києвом. Яскра-
вий приклад того, як олігархат може вплинути на 
нормалізацію політичної ситуації в регіоні, – 
Дніпропетровщина. Прихід до безпосереднього 
керівництва областю Ігоря Коломойського за кілька 
днів заспокоїв політичні буревії. 

Наразі великий бізнес Луганщини свій вибір не 
зробив. Насамперед його цікавить збереження влас-
них активів. Більша частина місцевих еліт ро-
зуміють, що в разі приєднання Луганщини до РФ так 
чи інакше вони втратять свій вплив, а то й статки і 
ніколи вже не будуть політиками чи бізнесменами 
першого рівня, перетворившись на такий собі сиро-
винний придаток російських олігархів. Ставати 
елітою «невизнаної держави» Південного Сходу, 
може, й приваблива перспектива для політика-
банкрута Єфремова, але навряд чи для бізнесмена 
Ахметова, який витратив багато грошей і доклав не-
абияких зусиль, щоб потрапити до кола респекта-
бельних підприємців. Але водночас пов’язані з вла-
дою Януковича особи розуміють, що за незаконне 
збагачення та інші злочини доведеться відповідати. 
Консенсус еліт, який був після Майдану 2004 року, 
зараз уже майже неможливий, адже надто багато 
крові було пролито кланом Януковича» [5]. 

«Несмотря на сложившуюся в последнее время 
традицию затягивать заседания, чтобы подозрева- 
емые могли спокойно покинуть зал суда, вчера су-
дья Печерского райсуда Владимир Карабань до-
вольно оперативно избрал меру пресечения быв-
шему заместителю председателя Партии регионов 
Александру Ефремову – содержание под стражей 
до 28 сентября. Напомним, экс-«регионала» подо-
зревают в завладении имуществом ГП «Луган-
скуголь» в особо крупных размерах, посягательстве 
на территориальную целостность Украины, повлек-
шем смерть людей, а также в создании террористи-
ческой организации «ЛНР». 

Сам Ефремов утверждал, что он невиновен 
и как истинный патриот Украины не собирается убе-
гать. Уверял суд, что даже после победы Майдана, 
когда сбежала вся властная верхушка режима Яну-
ковича, он один остался и несколько дней в телефон-
ном режиме спасал страну, не давая разгореться кро-
вопролитной войне между вооруженными бойцами 
и активистами Майдана. Его адвокаты пытались до-
казать, что задержан их подзащитный неправильно, 
доказательства против него добыты простым копи-
рованием из материалов других уголовных произ-
водств и вообще слушания должны проходить в дру-
гом суде. Но судья Карабань согласился с доводами 
прокуратуры. Которая указывала: свидетели боятся, 
что, находясь на свободе, Ефремов может угрожать 
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им. А также – что 33 миллиона швейцарских фран-
ков на иностранных счетах дают возможность подо- 
зреваемому покинуть страну и безбедно жить, избе-
гая правосудия. И отмечала – инкриминируемые 
ему статьи Уголовного кодекса настолько тяжки, 
что не предусматривают возможности залога или 
домашнего ареста. 

После оглашения резолютивной части, в кото-
рой, правда, не было указано, в каком именно изоля-
торе должен содержаться Ефремов, его увезли так 
быстро, что защитники не успели с ним пообщаться. 
Как рассказал после суда адвокат Евгений Со-
лодко, им также не сказали, куда, но, вероятнее 
всего, это будет так называемый изолятор СБУ, где 
его подзащитного содержали и до суда. Также Со-
лодко заявил, что на решение о мере пресечения бу-
дет подана апелляция – но написать ее смогут лишь 
после того, как суд выполнит обещание в 8.20 утра 
пятницы, 5 августа, предоставить полный текст ре-
шения. 

Между тем сторонники «Оппозиционного 
блока» сделали заявление, в котором называют по-
дозрения сфабрикованными на показаниях одного 
человека – бывшего однопартийца Ефремова Влади-
мира Ландика, «человека, питающего личную 
вражду к Ефремову». Впрочем, как оказалось, сви-
детелей гораздо больше. Прокуратура заявила ми-
нимум о пяти. Так, бывший замкомроты «Тор-
надо» Николай Цукур, ныне содержащийся в сто-
личном СИЗО, подтвердил сайту gordonua.com, что 
он также свидетельствовал о причастности Ефре-
мова, других «регионалов» и коммунистов к органи-
зации «ЛНР» и оккупации Луганска россиянами. 
Причем первый раз это было более двух лет назад, 
однако военная прокуратура «потеряла» данные то-
гда показания, а заодно и предоставленные веще-
ственные доказательства. Второй раз Цукур дал по-
казания в прошлом месяце – следователю Генпроку-
ратуры. Причем в ГПУ предлагали за эти показания 
выпустить его из СИЗО, но боец предпочел доказы-
вать свою невиновность из-за решетки и отка-
зался: «Чтобы не дать повода адвокатам Ефре-
мова этим воспользоваться: мол, Цукур пытается 
избежать уголовной ответственности и потому 
оговорил нашего клиента. Кроме того, мне не хоте-
лось давать Матиосу повод заявлять с телеэкра-
нов: боец „Торнадо“ старается себя оправдать». 

Тем временем военная прокуратура Южного 
региона завершила досудебное следствие в отноше-
нии Героя Украины Николая Романчука, сообщили 
в пресс-службе Генпрокуратуры. За получение 
взятки в особо крупном размере ему грозит до две-
надцати лет лишения свободы. Напомним, 3 июня 
Романчук, занимавший тогда пост вице-губернатора 
Николаевщины, и его подельники были задержаны 
при получении 90 тысяч долларов за выдачу разре-

шения на добычу известняка. Материалы расследо-
вания предоставлены подозреваемому и его защите 
для ознакомления, после чего будут направлены 
в суд» [1]. 

«В течение недели Апелляционный суд Киева 
несколько раз приступал к рассмотрению протеста 
адвокатов на двухмесячный арест бывшего лидера 
фракции Партии регионов, экс-губернатора Луган-
ской области Александра Ефремова. Напомним, его 
в начале августа арестовали во второй раз за послед-
ние два года. В 2015-м Ефремова задержали по делу 
о диктаторских законах 16 января 2014 года, поме-
стили под домашний арест с обязательным ноше-
нием электронного браслета слежения, но в конце 
концов сняли все ограничения. Спустя год, 30 июля 
2016-го, экс-«регионала» задержали в аэропорту 
«Борисполь» по подозрению в посягательстве на 
территориальную целостность Украины. Кроме 
того, Ефремову инкриминируют прямую поддержку 
террористической организации «ЛНР», а также не-
законное завладение имуществом предприятия «Лу-
ганскуголь». 10 августа Апелляционный суд сто-
лицы подтвердил обоснованность решения суда, 
арестовавшего Ефремова до 28 сентября. Бывший 
лидер фракции «регионалов» прогнозируемо все от-
рицает, однако следователи утверждают, что их по-
дозрения базируются на показаниях свидетелей. 
Среди них – Владимир Ландик, народный депу-
тат предыдущих созывов и давний оппонент Еф-
ремова. 

Задолго до нынешнего ареста Ефремова Влади-
мир Ландик в интервью сайту online.ua рассказывал 
о роли бывшего губернатора в так называемой «рус-
ской весне» на Луганщине. «В феврале 2014 года в 
Луганске был сходняк. Приехали брат Натальи Ко-
ролевской (Константин Королевский, бывший заме-
ститель министра регионального развития Россий-
ской Федерации. – Ред.) и Сергей Глазьев, советник 
Путина, который часто к нам ездил, – цитирует Лан-
дика сайт online.ua. – Они встретились с Ефремо-
вым и договорись, как делить активы после сверже-
ния украинской власти в Луганске. Ефремову ска-
зали: «Нам не нужен Луганск, Донецк – вы тут бу-
дете командовать!» И распределили, кому из мест-
ных бизнесменов достанутся шахты, кому – севе-
родонецкий «Азот». В Луганске – кому универмаги, 
кому – рынки. И Ефремов под гарантии Путина по-
обещал этот «передел» своему окружению...».  

По словам Ландика, «встреча с Королевским и 
Глазьевым прошла в особняке Ефремова. Все было 
секретно, они не ходили ни в ресторан, ни в облго-
садминистрацию – боялись, что их запишут. Но их 
сдали, и запись их разговора есть у Александра Пет-
рулевича (глава управления СБУ в Луганской обла-
сти с 10 марта по 15 апреля 2014 года. – Ред.)...» Так 
или иначе, но 10 августа во время брифинга в Ген-



Ів. Ан. Ті. Сталкер 

253 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

прокуратуре ее нынешний руководитель Юрий Лу-
ценко заявил: «Согласно доказательствам, этот 
человек – Александр Ефремов – открыл дверь войне 
в нашей стране. Я в этом убежден, это не мои эмо-
ции, это доказательства, которые есть у след-
ствия. Фактаж. И не только от Ландика». По сло-
вам генпрокурора, следователи располагают показа-
ниями людей, «которые лично видели действия или 
призывы Ефремова к государственной измене». 
Генпрокурор надеется, что они станут неоспоримым 
доказательством вины Ефремова в том, что сейчас 
творится на неподконтрольных Украине террито-
риях Луганщины. Передать в суд дело Ефремова 
Юрий Луценко планирует до конца текущего года. 
Что касается еще одного бывшего «регионала», за-
держанного в Киеве и арестованного на два месяца 
по санкции суда уроженца Луганска Владимира Ме-
дяника, то, по словам генпрокурора, он был посред-
ником между сепаратистами и украинской стороной 
в момент захвата админучреждений Луганска (то 
есть в марте 2014-го). Юрий Луценко уточнил, что 
«на базе офиса Медяника в Луганске проходили 
встречи, которые вел (два года назад. – Ред.) секре-
тарь СНБО Парубий, пытаясь договориться об 
освобождении админучреждений – здания област-
ного СБУ и облсовета». «Вы помните, что в начале 
были такие иллюзии (о возможности договориться с 
пророссийскими боевиками. – Ред.) у большинства 
из нас», – сказал генпрокурор. По его словам, Медя-
ник играл на тот момент положительную роль для 
нашего государства. Тем не менее это не освобож-
дает его от обоснованных подозрений следствия. По 
словам Юрия Луценко, в случае сотрудничества по-
дозреваемого со следствием ему могут и не прод-
лить арест по истечении двух месяцев. «Если же 
Медяник поддержит тактику: все отрицать и мол-
чать, которую ему навязывают адвокаты Ефре-
мова, значит, он, как и Ефремов, пойдет в суд по 
обвинению в самых тяжких статьях, которые 
можно себе представить для гражданина Укра-
ины», – заявил генпрокурор. «Мы вообще планируем 
до конца года это дело направить в суд. Поэтому 
мы не собираемся на досудебных следствиях злоупо-
треблять временем, тем более – арестами, хотя по 
делу Ефремова будут еще задержания», – сообщил 
Луценко» [2].  

«Бывший прокурор из Луганска и известный 
блогер, который лично знал арестованного по обви-
нению в сепаратизме Александра Ефремова, расска-
зывает о прошлом "хозяина Луганщины" и будущем 
тех, кто должен сесть вместе с ним. 

– Сегодня наконец арестовали Ефремова. За-
кончится ли этот арест настоящим наказанием и 
можем ли мы говорить о том, что наконец-то 
власть взялась за тех, кто заслуживает наказа-
ния за ситуацию на Донбассе и за коррупцию вре-

мен Януковича? – Как говорил профессор Преоб-
раженский в Собачьем сердце, окончательной бу-
мажкой, которая будет свидетельствовать о том, что 
началось определенное выздоровление, станет при- 
говор суда. А сейчас нас еще ждет апелляция, кото-
рую будут, бесспорно переносить по требованию ад-
вокатов. Я их видел, некоторых знаю. Будет много 
давления и на Порошенко, и со стороны России. Я 
даже не исключаю в связи с этим эскалации насилия 
на востоке. Потому что Ефремов – это же не просто 
Ефремов. Ефремов – это представитель инфильтри-
рованных российскими спецслужбами политиков, 
которые были еще со времен КГБ, и сейчас мы эти 
консервы только начинаем вскрывать. Я, есте-
ственно, приветствую решение суда и работу со-
трудников прокуратуры, я знаю, сколько они потра-
тили нервов и сделали работы для того, чтобы полу-
чить в нашей стране, в Печерском суде, самом оди-
озном из всех, санкцию на арест – это уже достиже-
ние. Думаю, это решение суда станет сигналом для 
многих регионалов. – Этот арест – личная полити-
ческая воля Юрия Луценко? – Юрий Луценко – 
генеральный прокурор Украины. У него не должно 
быть политической воли. Это человек, который воз-
главляет высший надзорный орган государства. Он 
должен пользоваться не духом, не настроениями, а 
исключительно буквой закона. – Но почему Ефре-
мова арестовали только сейчас? – Генпрокурор 
Юрий Луценко – это человек, которого я критикую, 
и считаю, что его есть за что критиковать и как по-
литика, и как генпрокурора. Но, думаю, тут сложи-
лось несколько пазлов. Во-первых Ефремов – это че-
ловек, который разжег войну, по крайней мере, на 
территории Луганской области, за которую он отве-
чал. Во-вторых, это политическая конъюнктура, ко-
торая удачно сложилась сейчас. Думаю, что Ефре-
мов терял свой политический вес и удерживался 
только за счет своих средств. Мне рассказывали, как 
он откупался от предыдущих обвинений. Суммы до-
стигали миллиона долларов. Чемоданы относил в 
СБУ и ГПУ. – Вы имеете в виду, что это происхо-
дило в последние два года? – В последние два года. 
А как вы считаете – человек, выигравший несколько 
тендеров на 11 миллиардов при президентстве Яну-
ковича, когда курс был 8 грн – может себе позволить 
заплатить за два-три эпизода по миллиону долла-
ров? Я думаю, что это мелочи для него. Это очень 
богатый человек, который имеет бизнес в Москве, 
который имеет множество незаконного бизнеса, ко-
торый до сих пор руководит рядом очень крупных 
конвертационных центров, которые отмывают 
деньги с оккупированной территории через Харь-
ков, Северодонецк. Это человек, который имеет биз-
нес в России, связанный с недвижимостью. Это 
Клан Ефремова-Королевских. Ефремов и Королев-
ская – это тот самый клан. Там и Костя Королевский, 
бывший замминистра строительства Российской 
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Федерации [брат нардепа ВРУ Натальи Королев-
ской], там его сын. Предприятие их перерегистриро-
вано уже в Москве. Ефремов – это человек, который 
разбогател на наших глазах. Он разбогател на том, 
что, скажем, моя мама, учительница, получала зар-
плату в его банке, врачи получали зарплату в его 
банке, потому что не было альтернативы. Собирали 
и говорили: все больницы переводятся на обслужи-
вание в Украинский коммунальный банк Алек-
сандра Сергеевича Ефремова. У нас очень много 
людей, которые обогатились таким образом, и мно-
гие из них сейчас занимают очень высокие должно-
сти. Но он пересек черту, и пересек ее сознательно. 
Когда началась война в Луганске и уже были 
жертвы с обеих сторон, он сам на тайном совещании 
с участием людей, которые приехали вести перего-
воры, сказал: нет, мы будем делать свою автономию. 
"Для этого чудовища мы просто грязь на его обуви, 
он просто не замечает. Но мы оказались не грязью, 
а, как говорил Егор Летов, льдом под ногами май-
ора. Он на нас наступил, поскользнулся и поймал 
задницу". – Почему тогда он вернулся в Киев? – 
Ответ на этот вопрос кроется в 2004 году, когда в 
Северодонецке прошел съезд, где обрисовывали 
Юго-Восточную республику. Он с того времени был 
убежден, что ему ничего не сделают. Надо пони-
мать, что очень много людей из прошлой Верховной 
Рады сейчас находятся у власти. Ефремов очень хо-
рошо знает премьера, президента, он со всеми в нор-
мальных отношениях. – Кто же его тогда сдал? – Я 
так понимаю, что он просто был убежден в том, что 
этот пакт о ненападении никто не осмелится нару-
шить. – Выходит, этот пакт отменен? – В данном 
случае Юрий Луценко пересек эту грань. Думаю, да 
– этот пакт в определенной степени отменен. Или 
условная группа регионалов отдает Ефремова в ка-
честве сакральной жертвы. Надо смотреть на то, что 
будет дальше. Потому что после Ефремова должны 
закрыть много людей – Бойко, скажем, как этого 
требует нардеп Лещенко. – За коррупцию или се-
паратизм? – Нет, Бойко – чистый коррупционер. Я 
никогда не слышал от него сепаратистских высказы-
ваний. И то, что он не поддержал признание России 
государством-агрессором – это не является сепара-
тизмом по квалификации. Должны закрыть Мура-
ева, который является откровенным сепаратистом и 
который, собственно, разжигает межнациональную 
рознь. Это чистая статья 110, как по мне. Хотя, если 
он выполняет в нашем политикуме роль условного 
украинского Жириновского или Витренко, то окей. 
Но нужно помнить, что печальная судьба Витренко 
– это одно дело, а посмотрите, кем стал Жиринов-
ский. Это тот человек, который на самом деле 
набрал вес, стал влиятельным. Я считаю, что все это 
ростки сепаратизма. Можно понять мотивы обога-
титься за счет государства или бюджетных средств. 
Это поддается какой-то формальной логике. Но пре- 

дательство своей страны, тем более, которое вызы-
вает столько крови и горя... Посмотрите: из Луган-
ской области выехало более полумиллиона человек, 
и все из-за этого чудовища. Эту черту нельзя пере-
секать. 

Я более чем убежден, и много людей из право-
охранительных органов считают, что Ефремов дей-
ствительно является инфильтрированным агентом 
еще со времен, когда он был в комсомоле. Он посто-
янно бывал в Москве. Это Луганское землячество – 
это же и вербовочный центр. Думаю, что он пересек 
грань именно тогда, когда сказал "народ Донбасса". 
Когда он сформулировал эту идиому – это уже мо-
мент измены. Потому что не существует народа 
Донбасса. Есть люди, которые живут на территории 
Донбасса, Ефремов очень любил подчеркивать это 
"народ Донбасса". Либо потому, что он не очень об-
разованный человек (а так и есть), либо он созна-
тельно пытался создать определенный феномен, ко-
торый можно было бы использовать для расшатыва-
ния ситуации в стране. – Многие, в частности Ви-
талий Шабунин из Центра противодействия кор-
рупции, давно говорят, что пока президентом яв-
ляется Порошенко, никто из регионалов не ся-
дет. Является ли арест Ефремова сигналом того, 
что они, все-таки, сядут? – Ситуация не является 
статичной. Кто знал, что Королевская, лучшая по-
друга Тимошенко, станет народной депутаткой от 
пророссийской партии, партии связанных с Януко-
вичем людей? Кто мог это представить? Элиты ме-
няются. Думаю, мы видим либо некий глобальный 
договорняк, либо они действительно выполнили 
свою работу. Это вполне понятно: Луценко пришел 
на работу, и несмотря на то, что мы наблюдаем 
определенное противостояние с НАБУ, с антикор-
рупционной прокуратурой, которые пользуются 
поддержкой страны, он понимает, что ему надо за-
рабатывать политический капитал. Я слышал от 
вменяемых людей о наличии у Юрия Витальевича 
президентских амбиций. Поэтому я далек от того, 
чтобы петь ему оды, но то, что сейчас Генеральная 
прокуратура делает (а я просто знаю изнутри, как 
это происходило) – правильно. К примеру, группу 
следователей по делу Ефремова подчинили непо-
средственно генеральному прокурору). Я не сторон-
ник Луценко, но пусть зарабатывает себе политиче-
ский капитал, если он посадит 10, 20, 100 человек – 
я только за. – Кого еще должны были бы поса-
дить? – Бойко должны посадить по уголовной ста-
тье за буксиры, Елену Бондаренко, всю прежнюю 
Семью – Януковича, сына его, Клименко, Арбузова, 
Колобова – все должны быть осуждены. Вся вер-
хушка Коммунистической партии – Килинкаров, 
Симоненко – именно они продавали в Донецкой и 
Луганской областях списки людей, которые были 
замучены. Все, кто не уважает граждан Украины, 
должны быть срочно, а не через два года осуждены. 
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– Чем важны эти аресты для жителей самой Лу-
ганщины, для вас лично? – Это является элемен-
том определенной сатисфакции, даже элементом 
подъема духа. Я сегодня общался с очень пожилым 
человеком, который живет на оккупированной тер-
ритории. Он такой аполитичный, но даже он сказал: 
за то, что сделал Ефремов, он должен сидеть пожиз-
ненно, и дальше пошла ругань – хотя более рафини-
рованного человека я за свою жизнь не встречал. 
Просто поймите градус ненависти. Ефремов заиг-
рался и не почувствовал, когда надо остановиться. А 
мы увидели, что для этого чудовища мы просто 
грязь на его обуви, которую он просто не замечает. 
Но мы оказались не грязью, а, как говорил Егор Ле-
тов, льдом под ногами майора. И он на нас наступил, 
и поскользнулся, и поймал задницу. И следующие 
два месяца он будет сидеть на своей заднице и ду-
мать: а что же я сделал не так? Потому что такие 
люди никогда не признают собственных ошибок. – 
Какую еще сатисфакцию от него требует украин-
ское общество? – У нас закон, к сожалению, не 
строгий, особенно к таким людям, которые пося-
гают на государство. Я думаю, если ему инкримини-
руют создание и финансирование террористической 
организации, то это статья, которая предусматри-
вает заключение до 15 лет с конфискацией имуще-
ства. А имущества у него... – А вы лично как его 
земляк – какого наказания для него хотели бы? – 
Я не просто его земляк – я его знаю лично давно. И 
его трансформацию я наблюдал воочию – как он из 
комсомольского функционера превратился в хозя-
ина региона. Для меня это определенный этап моей 
работы, которую я хочу довести до логической раз-
вязки. Я не хочу, чтобы его пытали, вешали на Май-
дане вниз головой, как кое-кто предлагает. Я хочу, 
чтобы моя страна была цивилизованной. Я хочу, 
чтобы он получил ровно то, чего заслуживает в рам-
ках действующего законодательства – 15 лет лише-
ния свободы с конфискацией имущества и жела-
тельно, чтобы его сын Игорь, который является 
непосредственным владельцем бизнеса, через кото-
рый Ефремов грабил регион, тоже оказался сначала 
в украинском розыске, а затем в розыске Интер-
пола» [3]. – Slava Ahr: «"Дохлых львов..."!!? – Пожа-
луйста не недооценивайте врага, особенно сейчас 
когда он чувствует опасность! Новые чуть лучше, 
следующие будут еще чуть лучше, итд. Только так. 
Не нужно Сейчас делать резких телодвижений». – 
03.08.2016 | 12:51-7 0 – Valentin Dybovik: «Посадити 
на 15 років- це не вихід. здерти шкіру з його дітей. 
це – урок» – 03.08.2016 | 09:39 – Андрей Ерофеев: «К 
сожалению сейчас уже надо сажать своих друзей, а 
не пинать дохлых львов – раньше это надо было де-
лать пока они не разбежались. А теперь это как пра-
вильно сказано – чистое нарабатывание политиче-
ского капитала и не более того. Всё это для обыва-
теля. А нужно начать реально бороться с корруп- 

цией, и начинать не с сельского учителя, а с самых 
верхов – с друзей президента. А так будет постоян-
ный спектакль – новая власть приходит и сажает 
старую. Уже это проходили». – 02.08.2016 | 16:34 – 
Николай Суликов: «"Всех надо посадить" – это, ко-
нечно, призыв не самого здорового человека. Имхо, 
все должно быть по закону. Доказано нарушение за-
кона – садят, не доказано, так какие претензии? 
Иначе потом и всех остальных рядовых украинцев 
будут так же "судить"» – 02.08.2016 | 14:18 – Sergey 
Titikalo: «Не Суликов ты, а Сусликов, перебежав-
ший в Украину из голодной рассейской степи». – 
02.08.2016 | 20:29 – Сергей Бут: «О-о-о!... Сергей 
Иванов всплыл... А я уж думал: " И куда это он про-
пал с УП?".. Интервью полезное.. Добавляет ряд 
штрихов и деталей в портрет Ефремова... Не для 
всех же и сегодня еще очевидна одиозность и 
"шкодливость" этой личности, ее большой "вклад" в 
попытки развалить Украину... А посадить такого 
"кита" – это ох как и важно, и сложно... Но, крайне 
необходимо, чтоб электорат понял: "...лед тро-
нулся..."... Перемены грядут...» – 02.08.2016 | 13:45 -
Розвеселило як він на засіданні Печерського суда 
почав щось про скриньку Пандори мовити. Мабуть 
хотів застерегти "попередніків", що їх може 
спіткати така сама доля як його. Але що він мав на 
увазі? цю фразу здається перший сказав Ющенко 
вже будучи ексом і адресована вона була до ВВП, 
коли він захопив приміщення кримського парла-
менту разом із депутатами. Єфремову інкримінують 
прямі колабораціоністські та сепаратистські дії та 
заклики до цього у Луганській області і це не 
хіхоньки, так що скриньку Пандори він відчинив 
сам прийнявши дари волхвів від Путіна. Якщо він 
мав на увазі політичні посадки, так він у цьому теж 
не піонер. Як відомо, його наставник який втік до 
Росії, засудив та позбавив волі Ю.Тимошенко та 
Ю.Луценко, які були тоді в опозиції до ПРдунів. 
Ящик Пандори вже потихеньку зачиняти пора. – 
02.08.2016 | 13:32 – Борис Бережной: «Со всем со-
гласен по Ефремову лично, но не согласен с тем, 
чтобы смешивать мух и котлеты, то бишь политиче-
ские преследования и правосудие относительно тех, 
кого традиционно подают "списками", мол, эти все 
работали при Януке и должны идти под суд. А за 
что, по каким обвинениям – никого не клепет. 
Только вся страна работала во времена Янука – всех 
же под суд не пустишь, верно? А когда начинают 
вместе с политиками по политическим статьям го-
нять юристов, экономистов, банкиров – это уже ни-
куда не годится». – 02.08.2016 | 12:40 – Вдали ОтРо-
дины: «С Луганской областью все понятно...кто та-
ким же человеком был в Донецкой? кто давал указа-
ния проводить референдум и не проводить выборы 
президента, а ведь люди приходили на выборные 
участки и спрашивали – выборы президента будут? 
а там сидели менты, кем то организованные, охра- 
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няли участки, выставив пистолеты из кобуры и го-
ворили, нет, выборов не будет. Имя, сестра, 
имя...Лукьянченко? ведь мы помним как отказывали 
в проведении митингов за украину на уровне испол-
кома, прикрывались тем, что невозможно будет ор-
ганизовать безопасность и тут же толпами выводили 
титушек и бабушек пенсионерок с георгиевскими 
ленточками...из википедии – В июле 2014 года по-
кинул Донецк, поскольку «не принял ультиматум, 
выдвинутый „властями“ самопровозглашенной До-
нецкой народной республики» и переехал в 
Киев...16 июля 2015 года Генпрокуратура Украины 
возбудила против Лукьянченко уголовное дело по 
факту содействия деятельности ДНР и проявлениям 
сепаратизма…» – 02.08.2016 | 10:24- Сергій Вибор-
нов: «Удивительно . Как , Вы проживая в Донецке , 
не знаете владельца Донецкой области ? Ахметов 
Ринат Леонидович . Вся остальная шушера типа Лу-
кьянченко , Януковича , Рыбака ..кормилась с его 
рук и делала то , что он скажет» – 02.08.2016 | 16:45 
– Вдали ОтРодины: «Да, но почему тогда ахметова 
не трогают? то, что с ахметовской гуманитарки кор-
мят семьи ополченцев, наверно знает пол Донецка... 
или ахметова трогать нельзя? почему?» – 03.08.2016 
| 09:34 – Basil Rekun: «Никогда не был сторонником 
регионалов, тем более Ефремова. Я вообще ни чей 
ни сторонник, ни Порощенко, ни мадам Тимощенко, 
и иже с ними. Для меня вера – "не сотвори Кумира", 
и "не сотвори – врага". Я сторонник ДИКТАТУРЫ 
Закона, как высшей истины данной нам Творцом. 
Проблема не только и не столько в Ефремове, 
сколько в том, что в этой стране все кто был в боль-
шом бизнесе, большой политике, и при " делах" в 
различных органах власти и различных комитетах 
во власти, включая Парламент – ВСЕ Ефремовы. 
Святых нет. Ни одного, ибо быть "святым" не было 
ни малейшей возможности. И это проблема. Я не 
хочу НЕ ПРАВЕДНОГО суда над Ефремовым, но и 
не хочу кровавого марева в безумии взаимной ме-
сти. Пусть мне ставят к этому комментарию минусы 
и ответы гнева, но пусть он луче выйдет на свободу, 
чем неправедно осужденным. Ибо всё, что происхо-
дит с Украиной и её народом, – есть испытанием Бо-
жьим, на исполнение Заповедей Его». – 02.08.2016 | 
10:21 – Val N: «Молодец. Зачет. В конце месяца- 
премиальные в ольгинской каптерке». – 02.08.2016 | 
10:47 – Антіп Тіп: «Абсолютно неправедные, но лу-
кавые речи написал кот Базилио тут!!... Ефремов 
априори виновен. Это видно всем и каждому. А вот 
судьи – это вопрос... Вот они-то точно 90% непра-
ведны и продажны. И ежели данного индивидуума 
не осудят – то это будет означать, что следует су-
дить его оправдавших(тьфу-тьфу!) судей. И поду-
май о преданных смерти по ефремовской вине тыся-
чах людей...» [3]. 

«Процеси над «сепаратистами», розслідування 
зради тих чи інших посадовців на початку 2014 

року, дискусії про те, хто покликав війну на Донбас, 
вже два роки нагадують задзеркалля. У тих, хто при-
скіпливо стежить за цією нагальною темою, накопи- 
чився вантаж запитань. Минає два місяці, відколи 
був удруге затриманий колишній голова Луганської 
ОДА Олександр Єфремов. Обвинувачення, висунуті 
йому, порівняно з лютим 2015 року, коли він був за-
триманий вперше, більш розширені. Окрім пося-
гання на територіальну цілісність, додалися ще й 
економічні злочини. Щоправда, й тут виникає запи-
тання – а свідки хто? Виявляється, що до справи за-
лучені свідчення таких персоналій, як Цукур і Кор-
сунський. І перший, і другий наразі сидять за ґра-
тами за діаметрально протилежними звинувачен-
нями. Вага їхніх свідчень в принципі дорівнює свід-
ченням будь-якого іншого луганчанина. Ці ж ще на 
додаток перебувають під слідством, а отже, «під 
впливом». 

За два роки з моменту агресії РФ проти України 
сторона обвинувачення Єфремова так і не змогла 
провести ґрунтовної, якісної роботи зі збору 
відповідних доказів. І яскравим прикладом тому є 
викид в інтернет у день арешту Єфремова нашвид-
куруч змонтованого відео, на якому він начебто 
визнає, що фінансував терористів. Спочатку загал 
відчув інформаційний екстаз, а потім, коли згадане 
відео виявилося недолугою підробкою, народ як 
завжди забувся. Сам процес над Єфремовим на по-
чатку серпня відзначився дивними театралізова-
ними виставами людей в камуфляжі, які в залі суду 
вигукували прокльони і навіть погрожували фізич-
ною розправою. У відвертість такого запалу можна 
було б повірити, якби не той факт, що згодом захист 
Єфремова може використати такі флеш-моби як, 
знову ж таки, доказ тиску на суд. 

Окрім того, експертів цікавить вибірковість 
представників українського правосуддя. На лаву 
підсудних потрапив представник «луганських». Ви-
никає запитання – як бути з «донецькими»? На Лу-
ганщині методично відстрілюють ватажків бан-
дитів, але чомусь нічого не чути про набагато за-
можніший, а отже, більш корумпований донецький 
край. 

Але повернімося до свідків і учасників «рус-
ской весны» на Донбасі. Тоді весна дійсно видалась 
трагічною, кривавою, і фактично ті, що «розхиту-
вали» ситуацію на Луганщині є не лише співучасни-
ками початку російського вторгнення, а й свідками. 
Отже, на лаві підсудних сидить не просто підо-
зрюваний у фінансуванні терористів регіонал Олек-
сандр Єфремов. За ґратами нині сидить СВІДОК 
російського вторгнення. І саме це має стати стра-
тегічною лінією обвинувачення вже Кремля як агре-
сора. А це означає, що в суді мають перебувати ра-
зом з Єфремовим і екс-мер Луганська Сергій Крав-
ченко, і організатор тактичних провокацій Арсен 
Клінчаєв, і виступаючий під триколором екс-голова 
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Луганської облради Валерій Голенко, і той, хто 
очікував пришестя росіян, які «прийдуть, але підуть 
далі», екс-очільник Луганщини Володимир При- 
стюк, і очільник проросійського «Гебельс-ТБ» на 
Луганщині, відвертий українофоб Родіон Мирош-
ник. 

Але де вони? Мирошник ще в 2014 році 
приїздив до Харкова разом з дружиною. Пристюк і 
Голенко того ж року вільно перебували на Подолі і 
навіть брали участь у виборах до Верховної Ради. 
Сергій Кравченко тоді ж виїхав із Луганська, був з 
200 тисячами доларів затриманий «айдарівцями», 
але згодом опинився в Дніпропетровську (вже без 
згаданої суми). Арсен Клінчаєв, який свого часу на-
зивав себе «радикалом і дебілом», вільно прогулю-
вався Києвом, смажив на березі Дніпра шашлики, 
начебто пересуваючись з браслетом на нозі. 
Щоправда, нині сліди Пристюка і Голенка загуби-
лися. Сергій Кравченко був помічений в Карлових 
Варах разом з немовлятком в колясці. Мирошник 
давно працює в Луганську радником бандита Ігоря 
Плотницького. А Арсен Клінчаєв, який був начебто 
«під увагою» спецслужб, 15 вересня цього року за-
світився на ток-шоу «60 хвилин» телеканалу «Росія-
1» в Москві! 

Якщо Клінчаєва, який є власником нерухомості 
в Києві, «обміняли» на когось, то виникає ще одне 
запитання – як українське правосуддя збирається  
саджати Єфремова з глевкою доказовою базою і не-
зрозумілими свідками? Відповідь «Дню» від СБУ, 
яке свого часу начепило на Клінчаєва згаданий брас-
лет, така: «Клінчаєвим займається Генпрокура-
тура». Газета «День» направила офіційні запити до 
СБУ і ГПУ щодо стадій розслідування злочинів зга-
даних персон і конкретно щодо випадку перебу-
вання в Москві Арсена Клінчаєва. Про офіційні 
відповіді від правоохоронних і безпекових структур 
буде проінформовано в наступних публікаціях. 

Сергій ІВАНОВ, блогер, журналіст: 
– На мою думку, в долі Клінчаєва бере участь 

той, хто перебуває в переговорному процесі між 
Києвом і Москвою, тобто Віктор Медведчук. Це моє 
припущення. Раніше я вважав, що за Клінчаєва 
стоїть Єфремов, але після того як він опинився за 
ґратами, стало зрозуміло, що цей одіозний персонаж 
іде по іншій квоті. Клінчаєв був головою «Україн- 
 

ського вибору» в Луганську, тобто був слугою двох  
господарів. В будь-якому випадку він займався саме 
проросійськими рухами на Луганщині. Ця людина 
знає деталі підготовки до так званої «русской 
весны». Колись я навіть викладав відео, де в його га-
ражі перевдягалися бойовики, які потім ішли на ан-
тимайдан. Зрозуміло, що це були завезені бойовики, 
адже який сенс їм було перевдягатись, якщо вони 
були б місцевими? Вважаю, що близькість Клін-
чаєва до Медведчука є тим фактором, який затягує 
слідство. На мою думку, Клінчаєв щодо Єфремова 
уклав певну угоду з владою, адже ще Наливайченко, 
коли був головою СБУ, говорив стосовно Єфремова: 
«З СБУ співпрацюють деякі люди навіть з його ото-
чення». Але якщо щодо Клінчаєва припинили 
справу, то про це має знати народ. Якщо ж Клінчаєв 
утік, то виникає запитання – хто має за це нести 
відповідальність? Адже де його браслет? З другого 
боку, як він міг перетнути кордон, якщо перебуває в 
базі? Це означає, що з бази його зняли. Наші право-
охоронні органи мають дати чіткі відповіді на ці за-
питання і у випадку халатності понести відповідаль-
ність» [4]. 
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