ISSN 1817-3772

ЕКОНОМІЧНИЙ
ВІСНИК ДОНБАСУ
науковий журнал

2017

№ 3(49)

Київ – Старобільськ

Економічний вісник Донбасу
Экономический вестник Донбасса
Economic Herald of the Donbas
Науковий журнал № 3 (49) 2017

Заснований у 2004 році
Свідоцтво про державну реєстрацію KB № 14442-3413 ПР видано Міністерством юстиції України 14.08.2008 року
Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України (економічні науки).
Постанова Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1-05/4
Рекомендований до друку рішеннями Вчених рад
Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 8 від 12.09.2017 р.)
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 29.09.2017 р.)
Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних "Україніка наукова"
(угода про інформаційну співпрацю №30-05 від 30.03.2005 р. Видання включено до міжнародної наукометричної бази
"Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування – РІНЦ)" –
договір №571-09/2013 від 16.09.2013 р. Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar.
У 2016 році журнал включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія).
Статті видання індексуються в наукометричній базі IndexCopernicus (Польща) з 2015 р.

Засновники:

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка",
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Міжнародна наукова рада

Голова Ради – Амоша О. І., академік НАН України, доктор економічних наук, професор,
директор Інституту економіки промисловості НАН України (Україна);
Курило В. С., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка (Україна);
Пономаренко В. С., доктор економічних наук, професор, ректор Харківського національного
економічного університету ім. С. Кузнеця (Україна);
Иван Марчевски, PhD (Economics), доцент, ректор Господарської академії ім. Д. А. Ценова (Болгарія);
Шимов В. М., доктор економічних наук, професор, ректор Білоруського державного економічного університету (Білорусь);
Вольчик В. В., доктор економічних наук, професор Південного Федерального університету (Росія);
Павлов К. В., доктор економічних наук, професор Іжевського державного університету (Росія);
Фатєєв В. С., доктор економічних наук, професор Гродненського державного університету (Білорусь);
Краузе Г., DrHab (Technique), президент Міжнародного центру науки і техніки (Німеччина);
Хагеманн Н., PhD (Economics), Центр дослідження навколишнього середовища ім. Гельмгольця (Німеччина);
Данило Лучес, PhD (Sociology), професор, Західний Університет Тимішоари (Румунія);
Богдан Надолу, PhD (Sociology), професор, Західний Університет Тимішоари (Румунія);
Кушнірович Н. О., PhD (Economics), доцент, Академічний центр Руппін (Ізраїль);
Столяров В. Ф., доктор економічних наук, професор, ректор Буковинського університету (Україна);
Пайонк К., DrHab (Economics), професор, Економічний університет в Познані (Республіка Польща);
Джвіголь Г., DrHab (Economics), професор Шльонської політехніки в Глівіцах (Республіка Польща);
Глінківська Б., PhD (Economics), Лодзький університет (Республіка Польща);
Квілінський О. С., PhD (Economics), Економічний університет в Познані (Республіка Польща)

Редакційна колегія:
Головний редактор

Ляшенко В. І., доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора

Матросова Л. М., доктор економічних наук, професор

Відповідальний секретар

Чеботарьова Н. М., кандидат економічних наук, доцент

Члени колегії:

Александров І. О., доктор економічних наук, професор
Амоша О. І., академік НАН України, доктор економічних наук, професор
Булєєв І. П., доктор економічних наук, професор
Дементьєв В. В., доктор економічних наук, професор
Драчук Ю. 3., доктор економічних наук, професор
Дубницький В. І., доктор економічних наук, професор
Житний П. Є., доктор економічних наук, професор
Кабанов А. І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Колосов А. М., доктор економічних наук, професор
Макогон Ю. В., доктор економічних наук, професор
Махортов Ю. О., доктор економічних наук, професор
Осадча Н. В., доктор економічних наук, доцент
Пушак Я. Я., доктор економічних наук, професор
Тараш Л. І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Хоменко Я. В., доктор економічних наук, професор
Чеботарьов В. А., доктор економічних наук, доцент
Шевцова Г. З., доктор економічних наук, доцент
E-mail: slaval.aenu@gmail.com
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evd/index.html
http://alma-mater.luguniv.edu.ua/electronversions.htm

© Інститут економіки промисловості Національної академії
наук України, 2017
© ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка", 2017
© Акіндєєв Д. В., Ляшенко В. І., дизайн обкладинки, 2017

2

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

ЗМІСТ
НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу
1. Колосов А. М. Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу
дає свої негативні наслідки ............................................................................................................................................................ 4
2. Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Петрова І. П. «Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання
нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу ......................................................................................................................11
3. Попова Г. Ю. Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків...............................25
4. Трушкіна Н. В. Методичний підхід до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції .........................................31

Економічна теорія та історія
5. Сериков А. В. Финансы: холистический подход .................................................................................................................................... 41

Міжнародна і регіональна економіка
6. Карпенко Ю. В. Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму ................................................49
7. Костюк Т. О. Соціально-екологічна складова економічної безпеки сільського господарства ..............................................63
8. Гітіс Т. П., Собчук А. Г. Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу
і можливості його адаптації до вітчизняних умов ......................................................................................................................70

Фінанси
9. Борисова С. Є., Балашова О. В. Економіко-математичне моделювання та прогнозування
обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи.....................................................................................................75
10. Островецький В. І. Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов
функціонування пенсійної системи України ...............................................................................................................................83
11. Котлячков О. В., Остаев Г. Я., Марковина Е. В. Особенности методики исчисления
себестоимости продукции лесопитомников ................................................................................................................................90
12. Чеботарьов Є. В., Лисогор А. I. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні ......................................................................96
13. Єлецьких С. Я., Петрищева К. Г. Фінансова безпека підприємства в управлінні грошовими коштами ..........................101
14. Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Сучасний стан та динаміка розвитку фондового ринку України ..............107
15. Артеменко Д. М. Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки прав вимоги за зобов’язаннями,
що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій .......................................................................................................111

Маркетинг
16. Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О. Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство ...........................................118
17. Мельников А. Ю., Бакай А. С. Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга
при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки ...................................................127

Менеджмент
18. Шевченко Н. Ю., Гузенко Д. В. Управління технологічним процесом термообробки металу
на основі моделювання його вхідних параметрів .....................................................................................................................133
19. Болотіна Є. В. Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція ............................................138

Менеджмент інновацій
20. Іванов С. В. Модернізація України: сучасні погляди та можливості.....................................................................................146
21. Клековкин Л. И. Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы
бережливого производства .........................................................................................................................................................153
22. Колтунович А. С. Проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии
промышленного водопользования и жилищно-коммунального хозяйства ............................................................................159

Менеджмент персоналу
23. Шастун А. Д., Панькова О. В. Концептуальні засади розвитку трудової сфери України
на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації ..........................................................................................164
24. Жуков С.А. Методологічний аналіз системи управління людським капіталом
в умовах активізації інноваційної діяльності ............................................................................................................................173
25. Берсуцька С. Я., Зайцев В. С. Формування стратегічних бюджетів ефективного використання
людського капіталу .....................................................................................................................................................................178
26. Шимко О. В., Підгора Є. О. Новий підхід до зміни механізму преміювання фахівців
і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності ......................................................................................................186

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
27. Павлов К.В. Экономическая эффективность интенсификации производства
с учетом территориальных различий в трудообеспеченности................................................................................................ 190
28. Репкин С. Б. Институциональные основы функционирования рыночной модели
в спорте Республики Беларусь .................................................................................................................................................. 196

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
29. Сталкер Ів. Ан. Ті. Яка зовнішньоекономічна політика потрібна Україні майбутнього (аналітичний огляд)................. 210

РЕЦЕНЗІЇ
30. Селин В. С. Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора К. В. Павлова
«ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭТНОЭКОНОМИКИ» ..................................................................... 241

НАШІ ЮВІЛЯРИ
31. Директору Інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії
економічних наук України, академіку НАН України, першому головному редактору
журналу «Економічний вісник Донбасу» – 80 ! ................................................................................................................... 243
Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

3

А. М. Колосов

НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу
УДК 338.24:005.3(477.62)
А. М. Колосов,
доктор економічних наук,
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

ЕКОНОМІЧНА БЛОКАДА ПІДПРИЄМСТВ НЕПІДКОНТРОЛЬНОЇ
ЧАСТИНИ ДОНБАСУ ДАЄ СВОЇ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ
шення яких йде за рахунок придбання більш дорогого імпортного вугілля та ін. Практично вже в умовах запровадження даної блокади економіка країни
прожила майже півріччя і настає час для аналізу її
економічних наслідків, що й зумовлює написання
даної статті, яка відображає спробу аналізу впливу
цієї блокади на економіку Донбасу, стан економіки
цілої країни, за чим стоїть життя й благополуччя її
населення.
Аналіз публікацій за тематикою статті. Одними з перших оцінки ролі підприємств неконтрольованої частини Донбасу в формуванні економічного потенціалу України торкнулися роботи Національного інституту стратегічних досліджень під керівництвом В.П. Горбуліна. Наприклад, в монографії [2] подається власне оцінка економічних втрат
України внаслідок збройного конфлікту в Донбасі. З
урахуванням того, що Державною службою статистики України статистичні матеріали подаються з
приміткою «без урахування частини зони проведення антитерористичної операції», фактична роль
підприємств неконтрольованої частини Донбасу в
економіці України протягом 2015-2016 років залишалася невисвітленою. Лише рідкісні публікації окремих фахівців проливали світло на це питання: стосовно суми перерахованих з Донбасу податків [3],
обсягів постачання товарів і продукції, у тому числі
на експорт, з неконтрольованої частини Донбасу [1]
тощо. Упродовж 2015-2016 років увага фахівців та
статистичних органів областей Донбасу зосереджувалася переважно на економіці контрольованої частини Донбасу [4; 5; 6]. При цьому стан підприємств,
що працювали на неконтрольованій території Донбасу, спеціально ніяк не висвітлювався, як категорично й не відкидався їхній вплив на показники діяльності підконтрольних Україні територій. Статистичні дані того періоду неможливо очистити від
впливу виробничої взаємодії підприємств в обох частинах Донбасу як єдиного економічного комплексу.
Вже у процесі здійснення блокади з’явилися
більш обґрунтовані оцінки очікуваних втрат, наприклад [7], які спиралися на інформацію стосовно обо-

Постановка проблеми. Здійснена навесні 2017
року економічна блокада неконтрольованої частини
Донбасу, спершу як блокада залізничного сполучення з нею (прозвана радикалами як «торгівля на
крові»), а в кінцевому рахунку – як припинення
будь-якої взаємодії з підприємствами на неконтрольованій частині, що працювали в законодавчому
полі України, з самого початку викликала неоднозначне ставлення до неї в політичних і фахових колах. Порядок функціонування підприємств з українською юрисдикцією на неконтрольованій території
був узгоджений в законодавчому полі України для
підприємств, що перевели свою реєстрацію та банківські рахунки до території, підконтрольній Україні, проіснував більше двох років. Незважаючи на
величезні складнощі постачання сировини, забезпечення електрострумом, періодичні пошкодження інфраструктури в зонах проведення бойових дій, а також непрості відносини з місцевими адміністраціями в так званих республіках «ДНР» та «ЛНР», підприємства на їхніх територіях відігравали значну
роль в єдиному економічному комплексі України.
Так, спостерігачі на основі аналізу даних Укрзалізниці повідомляють, що лише у лютому 2016 року
Україна прийняла з непідконтрольної території Донбасу більше 40000 вагонів з вугіллям, коксом, металевими виробами та іншими товарами [1].
З самого початку, поряд з підтримкою певними
колами, блокада викликала спротив з боку багатьох
інших сил. Проти блокади виступали й прем’єр-міністр і навіть президент країни, багато фахівців, що
доводили негативні наслідки цієї блокади, яка може
привести до втрати не менше, чим одного відсотку
запланованого приросту ВВП цілої країни, зменшення експорту і, відповідно, валютних надходжень, проблем з забезпеченням вугіллям теплових
електростанцій (ТЕС), коксом та металевими виробами металургійних та інших підприємств на території України. Але в певний час було прийнято рішення щодо введення в дію даної блокади, що принесло значні зміни в структуру діяльності багатьох
галузей економіки країни і проблеми, зокрема, з нестачі відповідних марок вугілля й антрацитів, вирі4
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ничне сполучення Донецька залізниця здійснювала
більше 40% вантажного обороту всіх залізниць України [4]. До транспортного комплексу Донбасу входять також морський порт у м. Маріуполі, стратегічні нафтопроводи, лінії електромереж та зв'язку.
Підприємства різних галузей важкої індустрії
Донбасу розташовані кластерами (вугільний, металургійний, важкого машинобудування, енергетичний, хімічний) і частково поєднані у комплекси «вугілля – кокс – метал – машинобудування», «вугілля – електроенергія» тощо, руйнування яких загрожує надзвичайно серйозними негативними наслідками.
Воєнний конфлікт у Донбасі призвів до значної
втрати його виробничого потенціалу, частка якого
залишилася під контролем влади України, а частка
опинилася в неконтрольованих окремих районах
Донецької та Луганської (ОРДЛО) областей. Загальний характер впливу воєнних дій у Донбасі на
втрату його виробничого потенціалу демонструють
дані динаміки валового регіонального продукту
(ВРП) [8], що є аналогічним показнику валового національного продукту для регіону, у період 20072016 років, показані в табл. 1.

роту залізничних перевезень та внутрішню інформацію галузевого походження. Очевидно, що всі подібні публікації мали характер прогнозів і лише зараз, після певного періоду здійснення блокади,
можливі більш-менш ґрунтовні оцінки й висновки,
спроба яких зроблена в даній статті.
Отже, ціллю статті є висвітлення результатів
проведеного автором дослідження перших негативних наслідків здійсненої економічної блокади підприємств на непідконтрольній частині Донбасу.
Виклад основного матеріалу. Донбас у складі
Донецької та Луганської областей як ціле є найбільшим і найважливішим промисловим регіоном України, в якому сконцентрована вугледобувна, металургійна, коксохімічна, хімічна, машинобудівна промисловість, а також сільськогосподарське виробництво. Завдяки близькості джерел сировини й ринків
збуту продукції, наявності багатогалузевої промисловості й розвиненої мережі транспортних комунікацій Донбас, займаючи лише 8,8% території та маючи лише близько 16% населення України, виробляв 25,0% промислової та 8,0% сільськогосподарської продукції країни. Частка експорту продукції
Донбасу у загальному обсязі експорту України становила до 27%. Маючи найбільш розвинене заліз-

Рік
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

Таблиця 1
Динаміка валового регіонального продукту (ВРП)
Індекс фізичного обсягу у цінах
Обсяг, у млн грн по роках
попереднього року, %
Донецька
Луганська
Донецька
Луганська
Донбас
Донбас
область
область
область
область
124373
92093
32280
104,7
104,6
105,2
174527
128986
45541
108,8
111,1
102,3
218223
161021
57202
110,8
111,4
109,1
229542
170775
58767
97,6
97,1
99,1
220034
164926
55108
94,1
94,7
92,2
151376
119983
31393
65,8
67,1
61,0
138861
115012
23849
58,9
61,3
47,7
–
–
–
105,8
101,8
125,4

* За попередніми даними.
спостерігаємо такі три характерні фази впродовж
періоду збройного конфлікту.
Перша фаза – падіння ВРП у 2014 році, що
стало наслідком призупинення підприємств під час
воєнних дій через зменшення надходжень сировини,
припинення постачань енергоресурсів та ін. У результаті бюджетні втрати України в 2014 році становили біля 20%, зменшення надходжень від Донецької та Луганської областей – 13,2 млрд грн, а
зменшення надходжень єдиного соціального внеску
склало 6,7 млрд грн [4].
Протягом першого року воєнного протистояння промисловість Донбасу понесла величезних
втрат, обсяги промислової продукції зменшилися:
у Донецькій області – на 31,5%;
у Луганській – на 42,0%.

Різкої втрати виробничий потенціал Донбасу
зазнав у 2014 році, коли індекс ВРП до попереднього передвоєнного року склав 65,85 і продовжив
падіння й в наступному 2015 році, склавши у сукупності до передвоєнного 2013 року: (65,8 х 58,9)/100
= 38,75%. У абсолютному грошовому вимірі падіння
обсягу ВРП за поточними цінами в 2014 і 2015 роках
проти показника 2013 року разом склало: (220034 –
– 151376) + (220034 – 138861) = 149831 млн грн.
Наочно руйнівні наслідки воєнних дій у Донбасі продемонструємо динамікою змінюваності індексу фізичного обсягу валового продукту в співставних цінах, відображеної на діаграмою на рисунку.
Аналізуючи діаграму (а вона відображає динаміку фізичного обсягу ВРП у співставних цінах),
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104,7

108,8

110,8
97,6

105,8

94,1
65,8
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58,9

2015
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Рік
Рисунок. Динаміка змінюваності індексу фізичного обсягу валового продукту
Донбасу в співставних цінах
Друга фаза – подальше падіння виробництва в
2015 році, яке пояснюється тим, що значна частка
підприємств, що залишилася на непідконтрольній
території, або зовсім припинила роботу, або значно
зменшила співробітництво в межах цілої країни.
Так, у металургійній промисловості лише підприємства Маріуполя залишилися на підконтрольній території, тоді як інші найважливіші підприємства опинилися поза контролем з боку України, що демонструє табл. 2.
Аналогічне становище склалося й у вугільній
промисловості, як це показано в табл. 3.

Зокрема, у Донецькій області, потенціал якої
був найбільший, скорочення обсягів промислового
виробництва склало [4]:
у виробництві енергетики – 18,3%;
у металургійному виробництві і виробництві
готових металевих виробів – 27,7%;
у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – 31,5%;
у вугільній промисловості – 36,8%;
у машинобудуванні – 41,1%;
у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 47,5%.

Таблиця 2
Розташування найважливіших металургійних і коксохімічних
підприємств у результаті збройного конфлікту в Донбасі
Підконтрольна частина
Непідконтрольна частина
ПАТ «Маріупольський металургійний ком- ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» з Макіївбінат імені Ілліча» («ММК ім. Ілліча»), ською філією, ПАТ «Алчевський металургійний комПАТ Металургійний комбінат «Азовсталь» бінат», ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод», ПАТ «Донецький металопрокатний завод»,
ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод»,
ПАТ «Харцизький трубний завод», ПАТ «Стахановський завод феросплавів», ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», ПрАТ «Макіївкокс», ПрАТ «Єнакієвський коксохімпром», ПАТ «Донецьккокс», ПАТ
«Алчевський коксохімічний завод»
Таблиця 3
Розташування найважливіших вугільних об’єднань в Донбасі
внаслідок збройного конфлікту
Підконтрольна територія
Непідконтрольна територія
«Дзержинськвугілля», «Добропіллявугіл- «Макіїввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарля» «Красноармійськвугілля», «Лисичан- ськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит»,
ськвугілля», «Павлоградвугілля», «Селі- «Донбасантрацит», «Антрацит», «Луганськвугілля»,
доввугілля», шахти «Південно-Донбаська «Ровенькиантрацит»,
«Свердловськантрацит»,
№1» і «Краснолиманська» та ін.
«Краснодонвугілля», «Комсомолець Донбасу» та ін.
У табл. 4 продемонструємо показники подальшого зниження виробничого потенціалу Донецької
області саме у 2015 році у співставленні з 2014-м –

першим роком воєнних дій та з довоєнним 2013-м
[5].
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Таблиця 4
Зниження індексів промислової продукції за основними її видами
у Донецькій області в 2013-2015 роках
Показник
1. Промисловість у цілому
2. Видобувна промисловість
3. Переробна промисловість, у тому числі:
- виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
- металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів
- машинобудування
* Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2013

2014*

100
100
100
100

68,5
67,3
66,4
68,5

Січень-травень
2015*
49,4
40,8
49,6
47,5

100
100

72,3
58,9

59,3
56,3

Третя фаза – відносне покращення показників у
2016 році, що пояснюється стабілізацією економічного потенціалу Донбасу і країни в цілому, здатністю відновлюватися в умовах сталої конфігурації лі-

нії воєнного протистояння, що зберігається незмінною протягом 2015-2017 років. Про це свідчать також і дані стосовно індексів промислової продукції
в 2016 році по Донецькій області, приведені в табл. 5
[5].
Таблиця 5
Індекси промислової продукції Донецької області у 2016* році

Об’єкт оцінювання

Грудень 2016 до листопаду 2016
103,8

1. Промисловість у цілому
2. У тому числі видобувна та переробна промисло100,5
вість
3. У тому числі видобувна промисловість і розроб95,6
лення кар’єрів
103,7
4. У тому числі переробна промисловість, зокрема:
108,4
– виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
– виробництво хімічних речовин і хімічної продук107,8
ції
98,8
– металургійне виробництво
5. Постачання електроенергії, газу, пари та конди117,6
ційованого повітря
* Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

При цьому, приведені в табл. 5 індекси відображають позитивні тенденції в 2016 році як стосовно
попереднього 2015 року, так і у відношенні до попереднього місяця 2016 року й відповідного місяця

Грудень 2016 до
грудня 2015
112,2

2016 рік до
2015 року
106,0

110,4

105,7

105,6
113,6
102,1

107,8
104,3
115,3

113,9
121,6

111,9
108,7

119,2

107,4

2015 року. Подібні результати отримані й в сільськогосподарському виробництві, про що свідчать
дані табл. 6 [5].
Таблиця 6

Показники сільськогосподарського виробництва в Донецькій області
в 2016 році, що свідчать про економічну стабілізацію
Рік

Об’єкт оцінювання
1. Виробництво продукції тваринництва:
– м'ясо (реалізація на забій у живій масі) тис. т
– молоко, тис. т
– яйця, млн штук
2. Кількість сільськогосподарських тварин
(на кінець року), тис. голів:
– велика рогата худоба,
у тому числі корови
– свині
– вівці та кози
– птиця

Слід відзначити, що, незважаючи на відповідні
попередження, немає повної впевненості, що статистичні дані подаються без урахування результатів
діяльності підприємств на непідконтрольній теритоЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

2015

2016

132,4
192,8
543,5
60,2
33,7
450,7
36,9
3211,5

131,5
227,9
629,4
62,2
37,6
445,0
44,3
3675,2

Індекс 2016
до 2015, %
99,3
118,1
115,8
103,3
111,6
98,9
120,0
114,4

рії, чи в сенсі прямого їхнього обліку, чи в сенсі їхнього впливу на результати діяльності підприємств
на підконтрольній території. Особливо це стосується результатів роботи промисловості.
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Отже, лише показники діяльності за 2017 рік,
після здійснення економічної блокади підприємств
на непідконтрольній території Донбасу, можуть додати необхідної інформації для об’єктивних висновків і така можливість з’являється саме зараз, коли
пройдена більша частина поточного 2017 року.
Останні дані стосовно результатів роботи промисловості в 2017 році, на жаль, явно свідчать про
від’ємні результати, які спостерігаються як в діяльності областей Донбасу, так і України в цілому.
Загальна оцінки цих втрат стане можливою за
підсумками роботи промисловості за повний рік, але
й за поточними даними вже ясно, що найбільші
втрати понесли металургія, коксохімічна, хімічна,
вугільна промисловість, залізничні перевезення.

Представимо в табл. 7 офіційні статистичні дані, що
свідчать про суттєве зменшення обсягів виробництва продукції в Україні протягом 2017 року у співставленні з січнем поточного року – останнім місяцем роботи до блокади [10].
За даними, приведеними в табл. 7, зменшення
обсягів продукції через здійснену блокаду складає:
при виробництві чавуну – біля 17%, сталевого прокату – 12%, коксу – 20%, кам’яного вугілля – до
25%. Приведені дані визначені в поточних цінах, то
ж, враховуючи щомісячну інфляцію, і як наслідок,
поступове підвищення цін, падіння випуску вказаних видів продукції у фізичному вимірі через здійснену блокаду є ще більш вразливим.

Таблиця 7
Втрати обсягів виробництва окремих видів продукції в Україні протягом 2017 року, тис. т
Галузь

Вид продукції

січень
1848

лютий
1435

Місяць 2017 року
березень квітень травень
1569
1467
1569

червень липень
1. Чорна металур- Чавун
1511
1549
гія
Напівфабрикати безперервного лиття
1117
856
825
751
816
757
492
Прокат чорних металів
1112
982
1036
897
998
929
985
2. Коксохімічна Кокс
1008
758
773
743
854
864
906
промисловість
3. Вугільна про- Вугілля кам’яне
2643
1997
2019
1924
2001
1918
1881
мисловість
4. Енергетика
Електроенергія,
16585
14809
13271
12317
11658
11372
11688
млн кВт·год
5. Залізничні пе- Обсяг вантажних пере- 13 424,7 тис. т вантажів лише з території ОРДЛО за даними Укрзалізниці
ревезення
везень
протягом лише одного місяця [7]

Оцінку втрат через економічну блокаду здійснено й Головним управлінням статистики Донецької області на прикладі зменшення обсягів промислової продукції. За приведеними даними [9] обсяг
промислової продукції у січні-липні 2017 року порівняно з січнем-липнем попереднього року зменшився на 12,9%. Вражаючі втрати демонструє зменшення обсягів експорту продукції по Луганській області, приведені в табл. 8. Дані з експорту продукції

Донецької області залишилися практично на тому
же рівні, а враховуючи значний рівень інфляції і зростання цін – фізичні обсяги експорту і в цієї області
зменшилися.
Нарешті, вплив економічної блокади відобразився і в показнику індексу промислового виробництва в Україні в цілому по місяцях 2017 року, що демонструють дані табл. 9 [11].
Таблиця 8

Динаміка обсягів експортної продукції Луганської області протягом 2017 року
Показник
Луганська область [6]
1. Обсяг у млн дол. США
2. Індекс до попереднього періоду, %
Донецька область [5;9]
3. Обсяг у млн дол. США

2017
(1 півріччя)

2013

2014*

2015*

2016*

3701
–

2040
55,1

271,8
13,3

–

–

–

445,7
164
1117,2
(дані за 1 півріччя)

128,5
57
2029,1

Таблиця 9
Індекси промислового виробництва в Україні по місяцях 2017 року, %
Галузь
1. Вся промисловість
2. Видобувна промисловість
3. Видобуток вугілля
4. Видобуток металевих руд
5. Переробна промисловість

Січень
82,5
94,2
99,9
94,1
73,1

Лютий
97,8
87,8
75,3
89,0
106,5

Березень
108,9
108,9
102,8
107,3
116,2
8

Квітень
93,1
95,9
94,7
94,1
93,1

Травень
103,4
107,4
105,3
109,1
103,9

Червень
100,1
97,2
95,8
96,4
101,2

Липень
100,3
99,2
98,6
99,8
99,7
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тики [Електронний ресурс] : національна доповідь /
/ НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи; за заг. ред. Е. М. Лібанової. – Київ : [б. в.], 2015. –168 с. 5. Соціально-економічне становище Донецької області за січень-червень 2016 року: стат. бюлетень / Головне управління статистики в Донецькій області. – Бахмут,
2016. 6. Луганщина у цифрах. Статистичний збірник / Головне управління статистики в Луганській
області. Статистичний бюлетень. – Сєвєродонецьк,
2017. 7. Моисеенко Александр. Последствия блокады: кто понесет наибольшие потери [Электронный ресурс] // Экономическая правда. – 2017. –
15 марта. – Режим доступа: https://www.epravda.
com. ua/ rus/publications/2017/03/15/622640. 8. Валовий регіональний продукт [Електронний ресурс] /
Держстат України. – Режим доступу:
http:
//www.ukrstat.gov.ua./vrp2015_u. 9. Соціально-економічне становище Донецької області за січень-червень 2017 року / Головне управління статистики у
Донецькій області. – Статистичний бюлетень. – Бахмут, 2017. 10. Виробництво основних видів промислової продукції у 2017 році [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/ovp2017_u. 11. Індекс промислового виробництва в Україні по роках [Електронний ресурс] / Держстат України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

З даних табл. 9 видно, що різке падіння демонструють результати по всіх приведених в таблиці галузях за квітень – перший місяць нового кварталу,
коли економічна блокада вступила в свою практичну силу. Наступні місяці, лише консервують
втрати, що позначені в квітні. Підводячи підсумок
можна зробити такий висновок.
Висновок. У зв’язку зі здійсненою економічною блокадою підприємств непідконтрольної частини Донбасу економіка країни отримала суттєві
втрати, опинившись в новій – четвертій фазі свого
стану впродовж періоду збройного конфлікту в Донбасі, завданням якої стає чергове відновлення свого
економічного потенціалу, без чого неможливо досягти запланованого обсягу отримання валового
внутрішнього продукту (ВВП), підтримки позитивного торговельного балансу, певного обсягу валютних надходжень. Надзвичайна складність цих завдань стає очевидною з міркувань того, що інструменти їхнього вирішення виходять за межі власне
країни і пов’язані, наприклад, з вирішенням питань
імпорту вугілля, компенсації додаткових втрат через
його більш високу ціну, необхідність переобладнання працюючих ТЕС для використання інших марок вугілля та багатьма іншими. Постає питання, чи
не через вплив здійсненої економічної блокади
прогноз торговельного балансу країни примусив до
значної девальвації національної валюти в плановому бюджеті на 2018 рік? Очевидно також, що дана
блокада призвела до погіршення стану цих підприємств і сотень тисяч їхніх працівників та їхніх родин
усередині непідконтрольної території, що привело
до нової грані перемовин в межах мінського процесу
й появи нових вимог до України, поряд з іншими зобов’язаннями, стосовно відновлення роботи цих
підприємств. Отже, подальше дослідження дійсного
масштабу й негативних наслідків здійсненої економічної блокади стає необхідним для прийняття не
тільки економічних, але й політичних рішень на
шляху до миру в Донбасі й економічного зростання
України в цілому.

Колосов А. М. Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає свої
негативні наслідки
Проведено аналіз впливу здійсненої на початку
2017 року економічної блокади підприємств непідконтрольної частини Донбасу, що функціонували в
законодавчому полі України. На основі аналізу статистичних даних стосовно роботи промисловості
Донбасу й України в цілому протягом 2014-2016 років відзначено наявність трьох фаз стану економіки
країни впродовж періоду збройного конфлікту в
Донбасі. Перша фаза характеризується падінням
внутрішнього регіонального продукту (ВРП) областей Донбасу внаслідок значних втрат, що понесла
його промисловість через призупинення підприємств під час воєнних дій, зменшення надходжень
сировини, припинення постачань енергоресурсів та
ін. Друга фаза характеризується подальшим падінням виробництва в 2015 році через те, що значна
частка підприємств, що залишилася на непідконтрольній території, або зовсім припинила роботу, або
значно зменшила співробітництво в межах цілої
країни. Впродовж третьої фази спостерігається відносне покращення показників у 2016 році, що пояснюється стабілізацією економічного потенціалу
Донбасу й країни в цілому, здатністю відновлюватися в умовах сталої конфігурації лінії воєнного
протистояння, що зберігається незмінною протягом
2015-2017 років. У зв’язку зі здійсненою економічною блокадою підприємств непідконтрольної час-
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определенного объема валютных поступлений.
Дальнейшее исследование действительного масштаба и негативных последствий проведенной экономической блокады становится необходимым для
принятия не только экономических, но и политических решений на пути к миру в Донбассе и экономическому росту Украины в целом.
Ключевые слова: предприятия, статистические
показатели, промышленность, экономический потенциал, экономическая блокада, экономические
потери, подконтрольная и неподконтрольная части
Донбасса.

тини Донбасу економіка країни отримала суттєві
втрати, опинившись в новій – четвертій фазі свого
стану впродовж періоду збройного конфлікту в Донбасі, завданням якої стає чергове відновлення свого
економічного потенціалу, без чого неможливо досягти запланованого обсягу отримання валового
внутрішнього продукту (ВВП), підтримки позитивного торговельного балансу, певного обсягу валютних надходжень. Подальше дослідження дійсного
масштабу й негативних наслідків здійсненої економічної блокади стає необхідним для прийняття не
тільки економічних, але й політичних рішень на
шляху до миру в Донбасі й економічного зростання
України в цілому.
Ключові слова: підприємство, статистичні показники, промисловість, економічний потенціал,
економічна блокада, економічні втрати, підконтрольна й непідконтрольна частини Донбасу.

Коlоsоv A. The economic blockade of enterprises of the uncontrolled part of the Donbas gives its
negative results.
An analysis of the impact of the economic blockade carried out in early 2017 on the enterprises of the
uncontrolled part of Donbass, which functioned in the
legislative field of Ukraine. Based on the analysis of statistical data on the performance of the industry of Donbass and Ukraine as a whole, during 2014-2016, there
were three phases of the state of the country's economy
during the period of armed conflict in the Donbas. The
first phase is characterized by a fall in the great regional
product (GRP) of the Donbas region due to the significant losses incurred by its industry due to the suspension
of enterprises during military operations, the reduction
of raw materials, the cessation of energy supplies, etc.
The second phase is characterized by a further decline
in production in 2015 from for the fact that a significant
number of enterprises, that have remained in uncontrolled territory, either stopped work altogether or significantly reduced cooperation within the framework of
the whole country. During the third phase, there is a relative improvement in performance in 2016, which is explained by the stabilization of the economic potential of
Donbas and the country as a whole, the ability to recover
in the conditions of the constant configuration of the
military confrontation line, which remains unchanged
during 2015-2017. In connection with the economic
blockade of enterprises of the uncontrolled part of Donbass, the country's economy suffered significant losses,
being in a new – fourth phase of its state during period
of armed conflict in the Donbass, whose task is to renew
its economic potential, without which it is impossible to
achieve the planned volume of gross domestic product
(GDP), maintaining a positive trade balance, a certain
amount of foreign exchange earnings. Further investigation of the actual scale and negative consequences of the
economic blockade becomes necessary for the adoption
not only of economic, but also political decisions on the
road to peace in the Donbas and economic growth of
Ukraine as a whole.
Keywords: enterprise, statistical indicators, industry, economic potential, economic blockade, economic
losses, controlled and uncontrolled parts of the Donbas.

Колосов А. Н. Экономическая блокада предприятий неподконтрольной части Донбасса дает
свои негативные результаты
Проведен анализ влияния осуществленной в
начале 2017 года экономической блокады предприятий неподконтрольной части Донбасса, которые
функционировали в законодательном поле Украины. На основе анализа статистических данных о работе промышленности Донбасса и Украины в целом
в течение 2014-2016 годов отмечено наличие трех
фаз состояния экономики страны в течение периода
вооруженного конфликта в Донбассе. Первая фаза
характеризуется падением внутреннего регионального продукта (ВРП) областей Донбасса вследствие
значительных потерь, которые понесла его промышленность из-за приостановки предприятий во время
военных действий, уменьшение поступлений сырья,
прекращение поставок энергоресурсов и др. Вторая
фаза характеризуется дальнейшим падением производства в 2015 году из-за того, что значительная
часть предприятий, оставшихся на неподконтрольной территории, или вовсе прекратили работу, либо
значительно уменьшили сотрудничество в рамках
целой страны. В течение третьей фазы наблюдается
относительное улучшение показателей в 2016 году,
что объясняется стабилизацией экономического потенциала Донбасса и страны в целом, способностью
восстанавливаться в условиях постоянной конфигурации линии военного противостояния, которая сохраняется неизменной в течение 2015-2017 годов. В
связи с проведенной экономической блокадой предприятий неподконтрольной части Донбасса экономика страны получила существенные потери, оказавшись в новой – четвертой фазе своего состояния
в течение периода вооруженного конфликта в Донбассе, задачей которой становится очередное обновление своего экономического потенциала, без чего
невозможно достичь запланированного объема получения валового внутреннего продукта (ВВП),
поддержания положительного торгового баланса,
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«ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ» ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ
НОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ ДОНБАСУ
Постановка проблеми. Проблематика структурно-технологічної відсталості економіки стоїть на
порядку денному у всіх промислових регіонах України, але через масштабний воєнний конфлікт особливо гостро проявляється на сході України. Втрата
частини виробничих потужностей та інфраструктури, виведення з експлуатації збиткових вугільних
шахт, втрата робочих місць та, як наслідок, – зниження рівня життя населення сходу України та зростання масштабів бідності вимагають пошуку ефективних шляхів пожвавлення економіки Донбасу.
Наявна складна ситуація вимагає реалізації активної, послідовної та передбачуваної політики держави щодо диверсифікації економіки регіону з метою реорганізації постраждалих і розвитку нових
видів діяльності та секторів економіки. Нагальна потреба в інтенсифікації процесів відновлення промислового потенціалу Донбасу пов’язана з необхідністю пом’якшити вплив і не допустити подальшого
посилення наслідків економічних, соціальних і військових шоків, перенесених місцевим населенням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань структурно-технологічної модернізації економіки, у тому числі промислових регіонів, присвячують свої праці чимало вчених. Серед
зарубіжних дослідників, які приділяють особливу
увагу проблемам формування промислового виробництва, заснованого на сучасних технологіях, винайденню ефективних інструментів промислової
політики, слід відзначити Е. Коена [1], Е. Райнерта
[2], Д. Родріка [3], Х.-Дж. Чанга [4].
Українські вчені протягом усього періоду незалежності вивчають проблеми вітчизняного промислового сектору економіки та можливості їх ефективного вирішення. Так, колективом фахівців Інституту економіки промисловості НАН України в роботі [5] проаналізовано тренди розвитку промисловості України впродовж 2010-2016 рр., виявлено
чинники нелінійного розвитку промисловості, погіршення її структури, падіння ефективності виробництва, зниження фінансових показників, запропоновано рекомендації щодо усунення існуючих негативних тенденцій. Концептуальні ідеї та науковопрактичні рекомендації щодо модернізації економіки промислових регіонів представлено в роботах
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[6-10]. За участю провідних вчених України підготовлено національну доповідь [11], в якій з-поміж
іншого висвітлювалися перспективи інноваційного
оновлення вітчизняної промисловості.
Теоретико-прикладні аспекти розвитку вітчизняної інноваційної економіки шляхом формування
національної та регіональних інноваційних систем
представлені в роботах [12-15; 47-50].
Наявний науковий доробок українських вчених
є суттєвим внеском у розв’язання існуючих проблем
модернізації економіки України та її промислових
регіонів. Проте, перелік проблемних питань для подальших досліджень у цій площині цим не вичерпується. Вивчення потребують питання, пов’язані з
упровадженням ефективних інструментів відновлення економічного потенціалу Донбасу, що не
може бути реалізовано без посилення інноваційної
складової промисловості регіону. З урахуванням вищезазначеного доцільно запровадити в практику регіонального розвитку систему «інноваційного ліфта» як ефективного інструмента розвитку малих
інноваційних бізнесів, нових видів діяльності та
секторів економіки Донбасу. Обґрунтування та висвітлення цієї ідеї є метою даної статті.
Виклад основного матеріалу. Технологічна
застарілість економіки Донбасу, структурна розбалансованість промислового комплексу залишалися
нагальними проблемами регіону протягом багатьох
років. Економічна криза, збройний військовий конфлікт на сході України лише акцентували на них
увагу, змусили визнати, що інноваційна діяльність є
найбільш ефективним каталізатором відродження
промислового потенціалу регіону, джерелом забезпечення економічного зростання, послідовного підвищення рівня та якості життя населення.
Так, динаміка промислового виробництва в регіоні демонструє нестійкий характер зростання
(рис. 1), що значною мірою пов’язано з превалюванням сировинної складової у виробництві та експорті. Станом на початок 2017 р. в Донецькій і Луганській областях: на чорні метали припадало відповідно 83,5 і 73,1% від загального обсягу експорту, а
на вироби з них – 1,7 і 0,0%; на машини, обладнання
та механізми; електротехнічне обладнання доводилось відповідно лише 3,1 і 0,1% [16; 17].
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Рис. 1. Динаміка індексу промислової продукції у 2015-2017 рр.,
% до відповідного періоду попереднього року *
* Побудовано за даними джерел [18-23].
їни [26]), концентрацією висококваліфікованих кадрів (в регіоні діяла розгалужена мережа освітніх і наукових установ), потужним виробничим потенціалом, представленим практично всіма галузями промисловості, серед яких провідне місце займали гірничо-металургійний комплекс у складі добувної
промисловості, чорної та кольорової металургії, машинобудування та електроенергетика.
Зокрема, підприємства машинобудування Донецької області забезпечували продукцією майже
всі базові галузі промислового комплексу України –
від гірничошахтного і металургійного обладнання
до спеціальних виробів і побутової техніки. Серед
них провідними на сьогоднішній день є ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ
«Азовмаш», ПАТ «Краматорський завод важкого
верстатобудування», ПАТ «Артемівський машинобудівний завод «Вістек», «Корум Дружківський машинобудівний завод». В області діяли профільні інститути галузевої науки: Український науково-дослідний інститут металургійного машинобудування,
Донецький науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш», Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації, Український науково-дослідний інститут вибухозахищеного електрообладнання.
Завдяки базовим галузям промисловості регіону формувалась значна частка валового внутрішнього продукту України. Про це наочно свідчать показники, які характеризують економічний потенціал
Донбасу в довоєнний час (порівняно з іншими промисловими регіонами України) (рис. 2, 3).

Основні показники стану промисловості Донбасу у 2015-2017 рр. демонструють суттєве погіршення. Так, випуск промислової продукції підприємствами Донецької області у січні–серпні 2017 р.
порівняно з аналогічним періодом попереднього
року зменшився на 12,6% [13], у Луганській області – на 26 % [21].
Серед основних видів промислової діяльності
Донецької області обсяг виробленої з початку
2017 р. продукції зменшився у виробництві гумових
і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 0,4%, металургійному виробництві
та виробництві готових металевих виробів – на 7,5,
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції –
на 9,6, добувній промисловості та розробленні
кар'єрів – на 14,8, виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення – на 23,7, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на
32,9% [24].
У Луганській області за січень–червень 2017 р.
у структурі реалізованої продукції 55,0% склала
продукція переробної промисловості. Найбільша
частка припадає на продукцію підприємств металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, окрім машин і устаткування (13,2%),
підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13,1%), підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності (12,9% [25]).
Разом з тим у докризовий період регіон відрізнявся високим рівнем матеріального добробуту населення (за цим показником Донецька і Луганська
області традиційно випереджали інші регіони Укра12
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Рис. 2. Частка промислових регіонів у ВВП України, % (станом на 2013 р.) *
* Побудовано за даними джерела [27].
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Рис. 3. Частка промислових регіонів у загальному обсязі реалізованої промислової продукції
(робіт, послуг), % (станом на 2013 р.) *
* Побудовано за даними джерела [27].
якій переважають галузі з низькою інноваційною
сприйнятливістю, а також сформованою моделлю
господарювання, яка довгі роки націлювала підприємства на отримання короткострокового прибутку
за рахунок експорту сировини та продукції з низькою часткою доданої вартості. Наразі до цього ще
додались наслідки воєнного конфлікту: фізична
втрата та пошкодження виробничих й інфраструктурних об'єктів, мереж водо- і електропостачання,
порушення системи кооперації й логістичних ланцюжків поставок сировини і готової продукції,
втрата міжрегіональних і міжгалузевих зв’язків,
крім того, близькість до зони бойових дій становили

Проте, інноваційна активність підприємств
Донбасу завжди була нижчою за середній показник
по країні та іншим регіонам. Така тенденція зберігається досі. Так, якщо в Україні інноваційною діяльністю в промисловості займаються 824 підприємства або 17,3% загальної кількості промислових підприємств, то в Донецькій і Луганській областях –
11,7 і 11,3% відповідно (станом на 2015 р.). Регіонами-лідерами за рівнем інноваційної активності є
Миколаївська (31,2%), Харківська (28,6%) і Кіровоградська області (24,8%).
Ситуація, що склалася, пояснюється особливостями галузевої структури економіки Донбасу, в
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пряму загрозу для діяльності підприємств, розташованих на підконтрольній Україні території Донбасу.
Як результат, в усіх основних галузях промисловості регіону спостерігалось падіння виробництва, що
позначилось, у тому числі на обсягах залучених інвестицій та експорті. Так, в Донецькій і Луганській
областях рівень капітальних інвестицій в 2015 р.
становив відповідно 41,1 і 26,1% рівня 2014 р. [28]..
Темпи зниження експорту в 2015 р. по відношенню

до 2014 р. склали в Донецькій області 43,4%, в Луганській області – 11,0% [29; 30].
Істотно постраждали галузі промисловості, які
формували бюджет регіону і країни. Так, у Донецькій області тільки за 2014 р. обсяги випуску промислової продукції скоротилися на 31,5% [31], у
2015 р. – на 34,6% [32], у тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів – 42,3%, у переробній
промисловості – 35,8% [33] (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Динаміка випуску промислової продукції у Донецькій області, % до попереднього року *
* Побудовано за даними джерела [34].
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Рис. 5. Динаміка випуску основних видів промислової продукції у Донецькій області,
% до попереднього року *
* Побудовано за даними джерела [34].
У Луганській області обсяги промислового виробництва зменшились катастрофічно: у січні
2015 р. – на 84,0% порівняно з аналогічним періо-

дом 2014 р., а в цілому за 2015 р. – на 66,0% [35].
Випуск промислової продукції по регіонах України
за рівнем наукомісткості наведений у таблиці.
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Таблиця
Структура промислової продукції регіонів України за рівнем наукомісткості, %
Регіони
Рівень наукоємності продукції
Високий
Виробництво комп’ютерів, електронної та обчислюваної техніки
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
Середньовисокий
Виробництво електричного устаткування
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань
Виробництво автотранспортних засобів
Виробництво хімічних речовин та
хімічної продукції
Середньонизький
Металургійне виробництво
Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення
Добувна промисловість та розроблення кар’єрів
Виробництво гумових та пластмасових виробів та іншої неметалевої
мінеральної продукції
Низький
Виробництво харчових продуктів,
напоїв, тютюну
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та ін. матеріалів
Виробництво виробів з деревини,
паперу, поліграфічна діяльність
Виробництво меблів, ін. продукції
Постачання електроенергії, газу,
пари та повітря
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

ДніпроУкраїна
петровська
1,6
0,1

Донецька
0,1

Запорі- Полтав- ХарківЛуганКиївська
зька
ська
ська
ська
0,9

0,2

3,2

2,2

2,1

0,7

0,1

1,0

0,8

1,8

0,6

0,1

1,0
10,1

6,3

0,1
6,9

0,2
16,9

0,1
10,7

2,2
15,8

1,4
7,5

0,3
21,4

1,5

0,6

1,6

4,6

0,5

4,5

2,0

0,1

2,3

1,1

3,4

1,6

1,9

6,6

1,8

0,6

2,8

1,6

0,4

9,0

6,9

3,3

1,4

11,0

3,5
35,2
16,6

3,0
70,6
37,7

1,5
64,1
41,7

1,7
45,4
35,4

1,4
52,8
0,8

1,4
22,9
3,2

2,3
22,4
6,5

9,7
60,4
38,2

3,3

1,7

6,1

4,4

22,9

3,6

0,1

3,0

10,8

26,8

14,3

3,2

28,2

9,5

0,7

18,4

4,5
53,1

4,4
23,0

2,0
28,9

2,4
36,8

0,9
36,3

6,6
58,1

15,1
67,8

0,8
16,1

21,2

8,3

7,2

9,2

27,3

30,9

38,1

1,2

0,8

0,3

0,2

0,2

0,3

13

0,7

0,2

3,1
2,1

1,5
1,7

0,5
2,0

0,5
3,3

0,4
0,5

3,7
3,1

9,4
2,7

5,1
0,8

24,6

9,5

17,0

228

7,3

17,5

15,7

8,2

1,3

1,7

2,0

0,8

0,5

1,6

1,2

0,6

Наявна ситуація вкрай негативним чином вплинула на загальний стан економіки східних областей
України, як і країни в цілому, та ще більше загострила проблему її структурної розбалансованості.
Так, питома вага обсягів реалізованої продукції підприємств машинобудівного комплексу Донецької
області за період 2013-2016 рр. знизилась на 4,3%
(рис. 6). Це не може не позначитись на стані технологічної оснащеності інших галузей промисловості,
а, з огляду на ступінь зносу основних фондів (у добувній промисловості – 65,3%, у переробній промисловості – 56,9% [36]), ситуація, що склалася, представляє реальну загрозу для національної і економічної безпеки держави і може привести до необоротних процесів консервації неефективної струк-
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тури виробництва і збереження екстенсивного типу
господарювання.
Проте на фоні триваючих тенденцій загального
спаду випуску промислової продукції у Донецькій
області на 12,9% (у січні–квітні 2017 р. порівняно з
січнем–квітнем попереднього року), у Луганській
області – на 18% (у січні–березні 2017 р. порівняно
з січнем–березнем попереднього року) [21] обнадійливими виглядають тенденції збільшення обсягів
виробництва в Донецькій області: продукції машинобудування (у січні–квітні 2017 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростання
склало 15,5%); текстильної продукції (за той саме
період – на 12,6%); гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції (на 0,4%)
[37].
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Рис. 6. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції за основними видами діяльності
у Донецькій області, % до загального обсягу реалізованої продукції *
* Побудовано за даними джерела [34].
Позитивні зміни пояснюються певною мірою
тим, що підприємства, які вціліли і продовжують
працювати в регіоні, намагаються відновити свою
діяльність та побудувати нові логістично-збутові
ланцюжки з сусідніми регіонами, а в умовах розриву
торгово-економічних відносин з Росією, підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом – розширити співпрацю з іншими країнами, диверсифікувати свою експортну діяльність
та вийти на нові ринки збуту продукції. Так, станом
на кінець 2016 р. істотно збільшився експорт товарів
підприємствами Донецькій області до Сінгапуру,
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Марокко, Бразилії, Ірландії, Республіки Корея [38];
підприємствами Луганській області до Ірану, Хорватії, Норвегії, Естонії, США [39].
Статистичні дані за 2015-2017 рр. показують,
що у Донецькій області зберігалася тенденція до збільшення експорту товарів та формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі (рис. 7). Порівняно
з Донецькою областю, Луганська область не демонструє стабільного зростання цього показника,
навпаки, спостерігається від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами (рис. 8).
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Рис. 8. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами
в Луганській області, тис. дол. США *
* Побудовано за даними джерел [43-45].

Рис. 7. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами
в Донецькій області, тис. дол. США *
* Побудовано за даними джерел [40-42].
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Аналіз товарної структури експорту у січнілипні 2017 р. Донбасу відображає наступне (рис. 9,
10):
домінуючу частку в Донецькій та Луганській
областях склали недорогоцінні метали та вироби з
них – 81,4% (з них чорні метали – 77,9%) та 31,8% (з
них чорні метали – 31,7%) від загального обсягу експорту областей;

вагомою у структурі товарного експорту Донецької області є частка мінеральних продуктів –
10,3%, а у Луганській області – маса з деревини або
інших волокнистих целюлозних матеріалів – 27,0%.
частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання в Донецькій області становила 3,8% (зокрема реактори ядерні, котли, машини – 3,5%), у Луганській області – 0,7%.
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Рис. 9. Товарна структура експорту Луганської області у січні-липні 2017 р., % *
* Побудовано за даними джерела [43].
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Рис. 10. Товарна структура експорту Донецької області у січні-липні 2017 р., %*
* Побудовано за даними джерела [40].
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Враховуючи те, що виникнення нових індустрій спланувати практично неможливо – можна лише
формувати сприятливе середовище для їх появи, –
розглядати виключно постіндустріальний вектор
трансформацій в якості стратегічного вектору розвитку Донбасу було б не зовсім обґрунтовано. Необхідно виходити з існуючих проблем, потенціалу і
перспектив технологічного вдосконалення (кон'юнктури внутрішнього і світового ринку, вільних ринкових ніш, які міг би зайняти регіон після структурних змін). Тому стратегія розвитку регіону має передбачати не кардинальну зміну спеціалізації, а модернізацію традиційних промислових виробництв і
використання в їх середовищі новітніх, сучасних
технологій. У такому випадку нові технології будуть підтримувати зв'язок з реальною економікою, а
не існувати відокремлено, як «річ у собі».
Концепція «Інноваційного ліфта» для Донбасу: від школи до Європи. Європейський вибір
України відкриває перед Донбасом нові перспективи співробітництва з провідними європейськими
державами, надає можливості економічного відновлення регіону, покращення позицій у глобальних
ланцюжках формування доданої вартості.
Проте, у середовищі зі слабким потенціалом
комерціалізації результатів досліджень і розробок,
яким характеризуються промислові регіони, державі особливо ретельно необхідно продумати послідовність реалізації заходів з підтримки інновацій по
всьому інноваційному ланцюжку з використанням
різних інструментів на кожній стадії. Як зазначається у «Звіті про промисловий розвиток – 2016»
ЮНІДО, в країнах, що розвиваються, «упровадження інноваційних технологій має підтримуватися необхідними заходами, які сприяють посиленню всього процесу – від винаходу технологій до
впровадження їх підприємствами, як це було зроблено в країнах, які можуть служити прикладом успішного технологічного розвитку – в Китаї і Республіці Корея» [46, с. x].
В Україні наразі обговорюються питання щодо
необхідності запровадження ефективних інструментів підтримки інноваційних змін на шляху до зростання, забезпечення збалансованого (сталого) розвитку країни. Такими інструментами серед інших
визнаються наукові та індустріальні парки. Однак,
якщо всі суб’єкти соціального діалогу – держава/
бізнес/громадянське суспільство – зацікавлені у побудові інноваційної економіки формуванням однієї
лише мережі паркових утворень це завдання не вирішити.
Необхідно створювати максимально сприятливе середовище для запуску малих інноваційних
бізнесів, їх «вирощування» на базі розробок наукових установ і вищих навчальних закладів, як головних продуцентів знань, та підтримувати початкові
етапи інноваційного циклу, які характеризуються
найбільшими інвестиційними ризиками.

Отже, як вже зазначалося вище, у структурі
експорту Донбасу все ще домінують сировинні товари та продукти низького ступеня переробки. Замість того, щоб продовжувати вивозити з регіону
сировину й технологічно необроблені продукти,
Донбасу потрібно зробити якісний технологічний
ривок, максимально використовуючи наявний потенціал і конкурентні переваги, віддаючи пріоритет
розвитку сектора переробної промисловості та новим видам діяльності.
У цьому контексті слід враховувати два крайніх
підходи до відродження промислових регіонів, апробованих світовою практикою:
перший заснований на постіндустріальному
векторі трансформацій, а, отже, на пріоритетному
розвитку сфери послуг, високих технологій і креативних індустрій. Зазвичай його використовували
регіони, які відмовились від традиційних індустрій і
повністю змінили спеціалізацію;
другий підхід не такий кардинальний, він передбачає продовження «індустріального» тренда
розвитку, але з проникненням в базові галузі промисловості високотехнологічних галузей.
З урахуванням цього при виборі стратегії відновлення регіону рішення приймається на користь
одного з двох варіантів:
1) повністю змінити модель регіонального розвитку та відмовитись від «індустріального» минулого на користь третинного (так звана сфера послуг)
і четвертинного (інформаційні технології, наукові
дослідження, література, музика, образотворче мистецтво та інші креативні індустрії) секторів економіки;
2) проводити галузеву диверсифікацію, модернізацію виробництва та інфраструктури з метою забезпечити конкурентоспроможність промисловості
регіону на внутрішньому та глобальному ринках.
Вибір одного з цих напрямів не виключає, а
скоріше передбачає впровадження окремих елементів іншого. Різниця полягає в тому, що в першому
випадку сфера послуг і креативні індустрії розглядаються в якості основи економічного зростання, а в
другому випадку ці сфери виступають в ролі супутніх елементів розвитку, оскільки сучасний промисловий регіон потребує розвиненої соціальної інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, зміни свого іміджу.
Однак, незважаючи на схожість траєкторій попереднього розвитку промислових регіонів (так званий «ефект колії» або path-dependence problem) і
проблем ними обумовлених (екологічних, інфраструктурних, репутаційних), рішення не можуть
бути однаковими. Кожен регіон є унікальним і неповторним у своєму роді, а тому потребує спеціально розроблених інструментів щодо його відновлення.
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Виходячи з цього, пропонується впровадити в
практику регіонального розвитку систему «інноваційного ліфта» з його складовими – бізнес-студіями, бізнес-інкубаторами, науковими парками, індустріальними парками/європейськими технопарками – як інструмента розвитку малих інноваційних
бізнесів, нових видів діяльності та секторів еконо-

міки в Донбасі. Таким чином ці інноваційні структури будуть розвиватися в тісному взаємозв’язку та
узгодженості з іншими учасниками інноваційного
процесу (рис. 11), що, в свою чергу, дозволить забезпечити безперервність інноваційного циклу та пройти так звану «долину смерті», коли інноваційні підприємства особливо гостро потребують підтримки.
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Рис. 11. «Інноваційний ліфт» у системі взаємозв’язків між учасниками інноваційного процесу *
* Побудовано авторами.
Метою «інноваційного ліфта» (рис. 12) є підвищення якості освіти, розвиток підприємницької та
інноваційної культури регіону, розбудова системи
безперервної генерації та комерціалізації наукових
ідей від школи до промисловості для проходження
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найбільш ризикованих стадій інноваційного ланцюжка з метою збільшення потоку якісних інноваційних проектів, готових до інвестування шляхом
забезпечення доступу до необхідних ресурсів і компетенцій.
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транспортної, виробничоскладської, адміністративної та соціальної
інфраструктури,
підтримуючи таким
чином промислове
освоєння інноваційної
продукції всередині
країни

ВІТЧИЗНЯНІ
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

Передбачає базування
вітчизняних підприємств у
технопарках країн-членів
ЄС, що надасть їм прямий
доступ до європейських
ринків, сприятиме розвитку
міжнародної співпраці з
іноземними колегами,
підвищенню якості освіти,
наприклад, шляхом
отримання в європейських
вишах магістерських
ступенів та дипломів
європейського зразка

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОПАРКИ

РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАПІВ

* Побудовано авторами.
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Рис. 12 «Інноваційний ліфт» як інструмент вирощування малих інноваційних бізнесів,
нових видів діяльності та секторів економіки в Донбасі *

Система «інноваційного ліфта» дозволить істотно підвищити якість людського капіталу , полегшити ефективне проходження найбільш ризикованих
стадій інноваційного циклу , прискорити строки виведення на ринок інноваційних розробок , а, отже, забезпечить єдність інноваційної системи
регіону завдяки успішній комерціалізації інновацій

Створення вищими навчальними
закладами технічного та економічного
профілю самостійно або у співпраці з
підприємствами та підприємцями
регіону на базі середніх шкіл і ліцеїв
мережі бізнес-студій з поширення
серед учнів навичок креативного та
підприємницького мислення,
спонукання їх до продукування
унікальних бізнес-ідей, прищеплення
їм потягу до самостійного набуття
знань з метою у подальшому
підготовки підприємців та інноваторів,
розвитку культури підприємницької та
інноваційної діяльності в регіоні
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В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева, І. П. Петрова
Перша стадія – генерування ідей – передбачає
створення вищими навчальними закладами технічного та економічного профілю самостійно або у
співпраці з підприємствами та підприємцями регіону на базі середніх шкіл і ліцеїв мережі бізнес-студій з поширення серед учнів навичок креативного та
підприємницького мислення, спонукання їх до продукування унікальних бізнес-ідей, прищеплення їм
потягу до самостійного набуття знань з метою у подальшому підготовки підприємців та інноваторів,
розвитку культури підприємницької та інноваційної
діяльності в регіоні.
Друга стадія – посів стартапів – передбачає на
етапі навчання у вишах допомогу студентам у запуску власних інноваційних бізнесів, підтримку підприємців-початківців у втіленні їхніх ідей в інноваційні проекти за допомогою бізнес-інкубаторів –
інноваційних структур, створених при вишах. В їх
межах буде проводитися експертиза ідей з точки
зору новизни, практичної значущості, можливості
перетворення в продукт чи послугу, конкурентоспроможності на ринку.
За умови позитивної оцінки інноваційного проекту буде здійснюватися розробка бізнес-плану, будуть проводитися маркетингові дослідження, визначатися витрати та доходи, строки окупності проекту,
канали збуту продукції, потенційні споживачі, конкуренти, постачальники тощо. В середовищі бізнесінкубаторів ініціаторів проекту супроводжуватимуть при реєстрації прав інтелектуальної власності,
створенні юридичної особи – стартапу, виробленні
дослідної партії інноваційного продукту та пошуку
інвестора.
Третя стадія – зростання стартапів – представлена науковими парками, орієнтованими на комерціалізацію інновацій, тобто виведення продукції
учасників парку на регіональний або національний
ринок, оплату кінцевим споживачем, створення в
разі успіху відповідної ринкової ніші. Ця стадія передбачає державну підтримку приватних інвесторів
(бізнес-янголи, венчурні інвестори, краудфандінг)
завдяки розподіленню з ними ризиків та створенню
стимулів для інвестування.
Саме на цих двох стадіях стартапи особливо
гостро потребують доступу до фінансування, підтримки у сфері маркетингового аналізу, управління
інноваційними проектами, організації бухгалтерського та кадрового обліку, побудови ефективних
бізнес-процесів. Перебування стартапів в середовищі бізнес-інкубаторів і наукових парків дозволить
суттєво полегшити ефективне проходження найбільш ризикованих стадій інноваційного циклу та
прискорити строки виведення на ринок інноваційних розробок. Разом із бізнес-студіями, бізнес-інкубатори та наукові парки дозволять усунути недоліки
наукової та освітньої систем України у частині отримання учнями та студентами практичних інновацій-
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них (підприємницьких) навичок, досвіду реального
ведення інноваційного бізнесу.
Четверта стадія – розширення діяльності
стартапів – представлена у двох векторах. Перший
передбачає форсований розвиток інноваційних підприємств у середовищі вітчизняних регіональних індустріальних парків, які забезпечують доступ до необхідної промислової, транспортної, виробничоскладської, адміністративної та соціальної інфраструктури, підтримуючи таким чином промислове
освоєння інноваційної продукції всередині країни.
Другий вектор орієнтований на європейський
ринок і передбачає базування вітчизняних підприємств у технопарках країн-членів ЄС. З підписанням
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом українські виробники зіткнулися з глобальною конкуренцією як на внутрішньому, так і на міжнародному
ринках. З одного боку, вони отримали більше можливостей для реалізації продукції на європейських
ринках, але разом із тим на вітчизняний ринок зайшли потужні конкуренти – європейські компанії
розвинутих країн. Усе це змушує вітчизняних виробників підвищувати власну конкурентоспроможність, насамперед, за рахунок інноваційної складової. Базування підприємств в інноваційних структурах, таких як технопарки країн-членів ЄС, надасть
їм прямий доступ до європейських ринків, сприятиме розвитку міжнародної співпраці з іноземними
колегами, підвищенню якості освіти, наприклад,
шляхом отримання в європейських вишах магістерських ступенів та дипломів європейського зразка.
Висновки. Таким чином, об’єднання бізнесстудій, бізнес-інкубаторів, наукових парків, індустріальних парків/європейських технопарків в систему «інноваційного ліфта» дозволить істотно підвищити якість вітчизняного людського капіталу,
створити реальний механізм трансформації результатів досліджень і розробок в готові інноваційні
продукти та вивести їх на ринок, а, отже, забезпечить єдність інноваційної системи регіону завдяки
успішній комерціалізації інновацій.
На відміну від розвитку в Донбасі різних елементів інноваційної інфраструктури, запропонована
система «інноваційного ліфта» має явні переваги.
Вона орієнтована на довгостроковий економічний
розвиток регіону, що неможливо без власної розвиненої системи науки і освіти. Послідовне проходження всіх стадій «інноваційного ліфта» дасть
змогу вирощувати в регіоні інноваційні бізнеси, нові
перспективні види діяльності і сектори економіки як
основи його інноваційного відродження.
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Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Петрова
І. П. «Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі
Донбасу
У статті проаналізовано стан і динаміку розвитку промисловості Донбасу, зроблено висновок,
що збереження наявних тенденцій може призвести
до необоротних процесів консервації неефективної
структури виробництва в регіоні. Досліджено обсяги зовнішньої торгівлі Донбасу товарами, її динаміку та структуру. Визначено, що у структурі експорту регіону все ще домінують сировинні товари та
продукти низького ступеня переробки. Обґрунтовано, що у середовищі зі слабким потенціалом комерціалізації результатів досліджень і розробок,
яким характеризується регіон, державі необхідно
особливо ретельно продумати послідовність реалізації заходів щодо підтримки інновацій по всьому
інноваційному ланцюжку з використанням різних
інструментів на кожній стадії. Запропоновано впровадити в практику регіонального розвитку систему
«інноваційного ліфта» з його складовими – бізнесстудіями, бізнес-інкубаторами, науковими парками,
індустріальними парками та європейськими технопарками – як інструмента розвитку малих інноваційних бізнесів, нових видів діяльності та секторів еко23

В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева, І. П. Петрова
оне, создать систему непрерывной генерации и коммерциализации научных идей от школы к промышленности для прохождения наиболее рискованных
стадий инновационной цепочки с целью увеличения
потока качественных инновационных проектов, готовых к инвестированию путем обеспечения доступа к необходимым ресурсам и компетенциям.
Ключевые слова: инструмент стимулирования
новых видов деятельности, инновации, инновационный лифт, малый бизнес, промышленность, Донбасс.

номіки в Донбасі. Це дозволить підвищити якість
освіти, розвинути підприємницьку та інноваційну
культуру в регіоні, створити систему безперервної
генерації та комерціалізації наукових ідей від школи
до промисловості для проходження найбільш ризикованих стадій інноваційного ланцюжка з метою
збільшення потоку якісних інноваційних проектів,
готових до інвестування шляхом забезпечення доступу до необхідних ресурсів і компетенцій.
Ключові слова: інструмент стимулювання нових видів діяльності, інновації, інноваційний ліфт,
малий бізнес, промисловість, Донбас.

Lyashenko V., Pidorycheva I., Petrova I.
«Innovative lift» as an instrument for stimulating
new activities in the small business of the Donbas
In the article, the state and dynamics of the Donbas` industrial development were analyzed. It was concluded if current trends continue the inefficient region`
production structure would be frozen. Foreign trade in
goods of the Donbas, its dynamics and structure were
investigated. It was determined that in the structure of
exports are still dominated raw commodities and products with low-value addition. It was substantiated that in
an environment with weak capacity for commercialization of the outputs of research and development that
characterize the region, the state needs to be given careful thought the sequence of implement measures for promoting innovation, using different tools at each stage of
innovation chain. It was suggested to implement the system of the «innovative lift» in the region with such components – business studios, business incubators, science
parks, industrial parks and European technology parks –
as an instrument for stimulating of the small innovative
businesses, new activities and economic sectors in the
Donbas. These will enable to increase the flow of highquality innovative projects, ready for investing by
providing access to resources and the competencies, to
improve the quality of education, to develop entrepreneurial and innovation culture in the region, and ultimately to create the holistic regional innovation system.
Keywords: instrument for stimulating new activities, innovation, innovative lift, small business, industry,
Donbas.

Ляшенко В. И., Пидоричева И. Ю., Петрова
И. П. «Инновационный лифт» как инструмент
стимулирования новых видов деятельности в
малом бизнесе Донбасса
В статье проанализированы состояние и динамика развития промышленности Донбасса, сделан
вывод, что сохранение существующих тенденций
может привести к необратимым процессам консервации неэффективной структуры производства в регионе. Исследован объем внешней торговли Донбасса товарами, ее динамика и структура. Определено, что в структуре экспорта Донбасса все еще доминируют сырьевые товары и продукты низкой степени переработки. Обосновано, что в среде со слабым потенциалом коммерциализации результатов
исследований и разработок, которым характеризуется регион, государству необходимо особенно тщательно продумать последовательность реализации
мер по поддержке инноваций по всей инновационной цепочке с использованием различных инструментов на каждой стадии. Предложено внедрить в
практику регионального развития систему «инновационного лифта» с его составляющими – бизнесстудиями, бизнес-инкубаторами, научными парками, индустриальными парками и европейскими
технопарками – как инструмента развития малых
инновационных бизнесов, новых видов деятельности и секторов экономики в Донбассе. Это позволит
повысить качество образования, развить предпринимательскую и инновационную культуру в реги-
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ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ В КОНТЕКСТІ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ
вана і описана Д.С. Сінком [21], полягає в одночасній дії замкненого кола факторів: повільне зростання продуктивності порівняно з витратами – зростання цін – зростання питомих витрат на робочу
силу і енергію – проблеми зі збутом – незадовільний
рівень використання виробничих потужностей –
відставання виробничої бази [21, с. 34].
Поряд з іншими системно-кризовими явищами,
досить повно дослідженими в публікаціях фахівців,
такий стан справ вже давно створив несприятливі
передумови для інноваційних процесів на підприємствах. Ціни на нову техніку росли швидше, ніж її
продуктивність, і вартість реалізації проектів реконструкції продуктивної бази виявилася значно вище,
ніж низькокваліфікована робоча сила. В умовах зростання безробіття модернізація виробництва в багатьох випадках стала невигідною для підприємців,
які прагнуть до мінімізації витрат і максимізації
прибутку. В результаті у багатьох сферах матеріального виробництва замість переходу на більш високі
технологічні рівні спостерігалося витіснення передової техніки дешевою робочою силою.
Перехід до ринкових відносин супроводжувався фактичною ліквідацією виробництва наукомісткої техніки на тлі «… практично нелегітимного
присвоєння державної (суспільної) власності незначною часткою населення. Ця процедура названа
«ваучерною приватизацією», процес названо «шоковою терапією», а результати – формування олігархічної власності, деіндустріалізація промисловості, розрив економічних зв’язків підприємств, розрив технологій виробництва повного (завершеного)
циклу» [5, с. 7]. Тому глибину проблем промислового відродження Донбасу слід вимірювати не показниками падіння динаміки виробництва, а показниками падіння продуктивності. Намагаючись відновити підприємства в довоєнному стані, ми відновимо їх низьку продуктивність, причому на новому
«витку» у зв’язку з високим рівнем безробіття в регіоні та знеціненням робочої сили в умовах падіння
соціальних гарантій для населення.
Ось чому дискусійною є точка зору тих фахівців, хто вважає пріоритетом вкладання коштів у невідкладний запуск всіх виробництв, які «стоять».
Єдиний позитив від цього – негайне створення робочих місць – буде відразу ж знівельований негативними наслідками, оскільки «тримати на плаву»
такі підприємства довго не вдасться. У Доповіді

Постановка проблеми. Визначенню можливостей і завдань відновлення економіки Донбасу присвячено значну кількість публікацій, в тому числі
концептуальні дослідження [1-8 та ін.]. Формуються
нормативно-правові, організаційні, соціально-економічні передумови відродження територій Донецької і Луганської областей [9, 10]. Але питання мобілізації суспільства на відновлення зруйнованого потенціалу регіону потребують досліджень за окремими напрямами, зокрема, тими, що стосуються модернізації локальних ринків.
Аналіз останніх досліджень. Проблематика
просторово-економічної організації ринків, локалізованих у межах окремих територій, розкрита у працях фахівців із соціально-економічної географії, регіональної економіки, розміщення продуктивних
сил [11-20 тощо]. Тому розробка питань відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації
локальних ринків ґрунтується на результатах відомих і змістовних розробок науковців. У той же час
специфіка регіонального розвитку з позицій локальних ринків в умовах збройного конфлікту і високого
ступеня політичної та соціально-економічної невизначеності вивчена поки недостатньо.
Метою статті є структурування проблем відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Наслідки військового конфлікту на територіях Донецької та Луганської областей наклалися на численні системні проблеми економічного розвитку
регіону, що існували раніше і характерні для так
званих старопромислових регіонів. Але, якими б
складними не були проблеми Донбасу, вони аж ніяк
не унікальні. Усі старопромислові регіони рано чи
пізно заходять у глухий кут історії, та їхній подальший розвиток залежить від ефективності державної
політики щодо таких територій. Досвід Рура – німецького Донбасу – свідчить, що перезавантаження
можливе: за кількадесят років «кузня Круппа» здобула визначність як культурна столиця Європи.
Однак складність такого перезавантаження в
нашому випадку пов'язана не тільки з переходом до
нових технологій, але й вантажем низької продуктивності попередніх, що робить недоцільним навіть
часткове відновлення виробництва (і робочих місць)
на багатьох колишніх промислових флагманах. Так
звана «пастка низької продуктивності», сформульоЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017
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«Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», авторами якої є провідні науковці НАН України, наводиться саме ця думка: «Проведення цілого комплексу назрілих політичних, соціальних і
економічних реформ наразі відкриває можливості
для кардинального реагування», тому що «економіка Донбасу вже давно не відповідала навіть дуже
скромним сучасним вимогам – застарілі технології,
небезпечні та шкідливі умови праці, висока енергоємність десятки років потребували докорінних змін.
Але будь – яка пропозиція наштовхувалась на нездоланну перешкоду: необхідність забезпечення зайнятості працівників, які неминуче втратять роботу
внаслідок реконструкції. І кожного разу влада не наважувалась на рішучі дії. Наразі економіку зруйновано, і питання стоїть в контексті її відродження» [1,
с. 6]. Тому, поставивши за мету структурувати
проблеми відродження економіки Донбасу, ми не
можемо залишити поза увагою глобальні питання
реформування як продуктивних сил, так і виробничих відносин в частині модернізації технологій управління фінансовим та кадровим потенціалами регіону, ринком послуг, інфраструктурою. Мова йде
про системні інституційні реформи на макро-, мезоі мікрорівнях, і завдання теоретичного осмислення
цих процесів стоять перед вітчизняною наукою і
громадянським суспільством як ніколи гостро.
Ми не можемо погодитися з поверхневою точкою зору, що фінансові ресурси на відновлення Донбасу, що акумулюються державою переважно із
зовнішніх джерел, вимагають невідкладного «освоєння» у вигляді капіталовкладень в проекти, і таким
чином поточні завдання зводяться до розробки тактичних питань інвестиційної політики. Порівняння
України із світовими лідерами показує обмеженість
пріоритетів структурної політики, спрямованої на
підтримку традиційних галузей господарства, а не
на розчищення дороги для розвитку нових наукомістких галузей. Завершується епоха виробництва,
заснованого на дешевій праці. Пріоритетом вкладання капіталу сьогодні стає людський ресурс в його
інтелектуальній, інноваційній, інформаційній складових. Саме це забезпечить кращу підготовленість
до здійснення і сприйняття інновацій, до радикальної модернізації використовуваних технологічних
процесів, а також до подолання невизначеностей,
що містяться в стратегіях корпоративної реструктуризації.
Теоретичною основою реформування може
стати теорія економічної динаміки, заснованої на
створенні «нових комбінацій», основними видами
яких є: виробництво нових благ, застосування інноваційних способів виробництва і комерційного використання благ існуючих, розширення ринків
збуту, освоєння альтернативних джерел сировини і
зміна галузевої структури. Основи цієї теорії було

закладено Й. Шумпетером у 1912 році в його праці
«Теорія економічного розвитку» [22]. Найбільшою
заслугою Й. Шумпетера, як відомо, вважається постановка проблеми збалансованого розвитку економічної системи, створення загальної схеми розвитку: «рівновага» економіки – порушення рівноваги
внаслідок введення інновації – прагнення економіки
до відновлення рівноваги на вищому рівні, що є
змістом процесу розвитку [22, с. 286].
Методологічні засади розгляду інституційних
основ інноваційної політики закладені теоріями суспільного вибору та неоінституціоналізму [23]. Інституційні обмеження державної інноваційної політики в Україні достатньо розгорнуто у працях провідних науковців [24-27 та ін.]. Підсумовуючи результати, можна зробити висновок, що «…ідея інноваційної моделі розвитку економіки була дискредитована в українському суспільстві через неефективні та непослідовні дії влади та анонсування заходів, які не було втілено в життя. Аналіз розвитку
державного регулювання інноваційної сфери показує, що … інфраструктурні механізми та законодавчі акти, затверджені у сфері інновацій, не спрацьовують. Зазвичай це пояснюють недофінансуванням та поганою координацією між державними органами, … але головна причина провалів у регулюванні залишається поза увагою. А саме – відсутність
економічних інтересів та стимулів до інноваційного
розвитку головних промислово-фінансових груп,
що визначають економічну політику держави» [27,
с. 108]. Контролюючи цілі галузі, ці групи не зацікавлені у міжгалузевому русі капіталу та структурних змінах, оскільки примножують свої статки через
канали політичної ренти за допомогою свого впливу
на державні інституції та зрощування з ними. При
цьому категорія політичної ренти описує прагнення
отримати матеріальні вигоди від політичного процесу. Слід погодитися з Т.К. Мосійчук також в тому,
що вибір політики щодо інноваційного розвитку України (у тому числі Донбасу) не може бути зроблений без урахування та поступового подолання цих
інституційних обмежень.
Реальний шанс на подолання цих обмежень надає, на наш погляд, децентралізація, в ході якої виникають нові можливості впливу на регіональні
тенденції розвитку з боку населення, територіальних громад і місцевих еліт. Війна і пов'язані з нею
наслідки стали каталізатором формування громадянського суспільства, яке надає все більш помітний
вплив на всі аспекти життя. Тому дуже своєчасною
є постановка питання про найбільш ефективні точки
докладання цього впливу і надання цьому процесу
системного характеру. Пропонується актуалізувати
питання про модернізацію локальних ринків. Тема
ця зачіпає велике коло проблем. Спробуємо структурувати їх за трьома основними ознаками: видами
ринків, закономірностями оновлення та основними
аспектами модернізації ринків.
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Рушійною силою розвитку локального економічного простору виступають пріоритети в конкуренції окремих просторово-економічних об’єктів
(центрів, мереж, зон впливу). Стимулом розвитку є
споживчі переваги, зростання потреб і цінові механізми, внаслідок чого економічний простір локалізується в межах доступності до здійснення актів купівлі-продажу товарів та послуг з метою задоволення потреб споживачів. Відновлення та розвиток
території Донбасу можна представити як процес
структурування економічного простору і зміцнення
ринкових принципів господарювання, розглядаючи
не стільки масштаби просторових розмірів територій, скільки чинники взаємодії агентів попиту та
пропозиції на визначених територіях. Цей простір
необхідно розглядати як умовну багатомірну локалізовану просторову систему, вимірниками якої виступають соціальні, економічні й організаційні категорії.
Проблеми відновлення економіки Донбасу
пов’язані із потребою більш повного використання
можливостей та ресурсів розвитку, що мають місцевий характер, та ефективністю застосування регуляторних механізмів впливу на локальні споживчі
ринки структур влади. Концептуальна модель модернізації локальних ринків представлена на рисунку. Вона ґрунтується на теоретико-методологічних
положеннях модернізації національної економіки,
які розроблені у чисельних працях відомих науковців [28-33 та ін.]. Проектуючи розробки А.О. Касич
[33, с. 70] на рівень розвитку локальних ринків, можемо сформулювати критерії і закономірності їх модернізації. Критерії модернізації локальних ринків:
цільові – розробка структурованих цілей, реалізація
яких забезпечуватиме поетапне підвищення продуктивності регіональної економіки; галузеві (секторальні) – визначення переліку пріоритетних галузей;
ресурсні – визначення наявності ресурсів з функцією драйверів розвитку, які здатні за умови їхнього
ефективного використання забезпечити модернізацію промисловості в необхідних пропорціях та з бажаною динамікою; організаційні – формування механізмів для реалізації поставлених завдань; часові – визначають послідовність та розподіл у часі
модернізаційних заходів.
Закономірностями модернізації є циклічність,
яка проявляється у неспроможності забезпечувати
однакові темпи модернізації впродовж тривалого
часу; комплексність – темпи модернізації визначають наявність ключових чинників – драйверів, які
забезпечують максимально можливий результат у
довгостроковій перспективі лише у випадку формування всього комплексу; послідовність – з урахуванням досягнутих результатів та обсягу сформованих
ресурсів на попередніх етапах модернізації; керованість – процеси модернізації набувають ознак системності за умови забезпечення науково обґрунто-
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ваного управління ними через реалізацію промислової політики.
Існує проблема гуманізації економіки та виробничих відносин, переосмислення сутності і вектора
економіко-соціального розвитку Донбасу, дослідження стану і розвитку людського капіталу. Модернізації продуктивних сил і виробничих відносин
необхідно задати вірний вектор. Тенденція розвитку
світової економічної науки свідчить про зміну домінуючої парадигми, про перехід від «економіки
знань» до «гуманістичної економіки», за словами
Е.Ф. Шумахера, «економіки, де люди мають значення» [34]. Глибокі зміни в житті українського суспільства, трагедія війни, розгубленість і удавана
безнадійність перших несміливих спроб переламати
згубну тенденцію сповзання країни в економічний і
політичний хаос стимулювали появу нових для нашої економічної науки ідей. Мова йде про гуманізацію економіки, в якій люди перестають бути «засобом» і стають «метою» економічного зростання [35,
с. 20].
З позицій «гуманної економіки» формулюється
й ідея сталого розвитку Донбаського регіону – відмова від погоні за миттєвою вигодою, вміння будувати довгострокові стратегії, увага до екології; відмова від гігантизму, поворот «до людини»; формування ціннісних орієнтирів, які не дозволять застосовувати знання для досягнення невиправданих цілей.
У сучасному інформаційному суспільстві, за
словами академіка А.А. Чухна, «людина – міра і головний фактор прогресу» [36, с. 5]. Нова регіональна економіка – це економіка знань і особистого інтелектуального потенціалу, який і стає основним
фактором виробництва і конкурентоспроможності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Структурування проблем відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних
ринків дозволяє перейти до постановки актуального
науково-практичного завдання – розбудови локального ринкового простору – і дає основні орієнтири її
вирішення. Для системної розробки локального
ринкового простору варто в подальшому більш
ґрунтовно досліджувати функціонально-елементний склад та механізми взаємодій агентів регіонального ринку.
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Рисунок. Концептуальна модель модернізації локальних ринків
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ской задачи развития локального рыночного пространства и дает основные ориентиры ее решения.
Сформулированы объективные и субъективные предпосылки модернизации в соответствии со
спецификой локальных рынков, особенности этого
процесса в условиях вооруженного конфликта и высокой степени политической и социально-экономической неопределенности, локальной специфики
взаимодействия агентов спроса и агентов предложения.
Предложена концептуальная модель модернизации локальных рынков, которая обеспечивает переход к системной разработки функционально-элементного состава и механизмов взаимодействия
агентов регионального рынка.
Ключевые слова: восстановление, модернизация, локальные рынки, инновационное развитие, региональная специфика, конкуренция идей, гуманизация экономики, инфраструктура.

Попова Г. Ю. Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних
ринків
Виконано структурування проблем відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації
локальних ринків, яке дозволяє перейти до постановки актуального науково-практичного завдання –
розбудови локального ринкового простору – і дає
основні орієнтири її вирішення.
Сформульовано об’єктивні та суб’єктивні передумови модернізації відповідно до специфіки локальних ринків, особливості цього процесу в умовах
збройного конфлікту і високого ступеня політичної
та соціально-економічної невизначеності, локальної
специфіки взаємодії агентів попиту та агентів пропозиції.
Запропоновано концептуальну модель модернізації локальних ринків, яка забезпечує перехід до системної розробки функціонально-елементного складу та механізмів взаємодії агентів регіонального
ринку.
Ключові слова: відновлення, модернізація, локальні ринки, інноваційний розвиток, регіональна
специфіка, конкуренція ідей, гуманізація економіки,
інфраструктура.

Popova A. Problems of restoring the economy of
Donbass in the context of modernizing local markets
The structuring of the problems of the restoration
of the economy of Donbass in the context of the modernization of local markets has been accomplished,
which makes it possible to pass to the formulation of the
actual scientific and practical task of developing the local market space and provides the basic guidelines for
its solution.
The objective and subjective prerequisites of modernization are formulated in accordance with the specifics of local markets, the specifics of this process in the
context of armed conflict and a high degree of political
and socioeconomic uncertainty, the local specifics of the
interaction of demand agents and supply agents.
The conceptual model of modernization of local
markets is proposed, which provides a transition to the
system development of functional - element composition and mechanisms of interaction of agents of the regional market.
Keywords: restoration, modernization, local markets, innovative development, regional specificity, competition of ideas, humanization of the economy, infrastructure.

Попова А. Ю. Проблемы восстановления
экономики Донбасса в контексте модернизации
локальных рынков
Выполнено структурирование проблем восстановления экономики Донбасса в контексте модернизации локальных рынков, которое позволяет перейти к постановке актуальной научно-практиче-
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО
КАНАЛУ ЗБУТУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Дослідження показують, що на ефективність організації збутової діяльності вугледобувних підприємств впливає ряд чинників, основними серед яких є загострення конкуренції за ринки збуту, зростання витрат, підвищення
вимог споживачів продукції стосовно якості обслуговування, оптимізація каналів збуту.
Підприємства вітчизняної вугільної промисловості функціонують у складних гірничо-геологічних
умовах, які спричиняють високий рівень собівартості видобутку та збагачення вугілля, що призводить
до низького рівня рентабельності вугільних шахт.
Обстеження ряду вугледобувних підприємств
свідчить про недостатньо ефективну організацію їх
збутової діяльності внаслідок недосконалої системи
управління каналами збуту вугільної продукції та
взаємовідносинами зі споживачами без урахування
особливостей обслуговування їх різних категорій.
При цьому діяльність вугледобувних підприємств
залежить від впливу таких фінансово-економічних
умов, як заборгованість за реалізовану вугільну продукцію, зміна контрактних взаємовідносин між споживачами, обмеження фінансових ресурсів, нестабільність попиту на вугілля (профіцит або дефіцит),
постійні коливання кон’юнктури ринку та нестабільний розвиток інституціонального середовища,
недостатньо ефективне використання сучасних інформаційних технологій тощо. У зв’язку з цим спостерігається тенденція зростання витрат на організацію збутової діяльності та скорочення обсягів реалізації вугільної продукції.
Отже, у сучасних умовах господарювання все
більшої актуальності набувають проблеми підвищення ефективності організації збутової діяльності
вугледобувних підприємств на основі формування
та розвитку оптимального каналу збуту вугільної
продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
результаті дослідження виявлено, що вчені, як правило, під управлінням збутовою діяльністю промислових підприємств розуміють формування каналів розподілу. За ствердженням провідних вчених,
«… До стратегічних правил, що визначають маркетингову політику підприємства, можна віднести організацію діяльності збутової мережі, умов і гарантій при реалізації товарів…» [1, с. 53].
На основі узагальнення підходів вітчизняних та
зарубіжних науковців встановлено, що основними напрямами удосконалення управління збутовою діяльністю промислового підприємства є такі:
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– формування збутово-посередницької мережі
[2; 3, с. 147];
– створення раціональної структури каналів
розподілу продукції [4; 5, с. 79; 6, с. 77];
– розробка збутової політики підприємства,
створення та впровадження ефективної маркетингової політики розподілу на підприємстві [5, с. 80; 7,
с. 92].
На основі аналізу наукових публікацій узагальнено основні положення вчених і фахівців з обраної
теми:
– виявлено умови доцільності використання каналів:
 прямого збуту – продукція реалізується на
вертикальному ринку, тобто там, де вона використовується, але небагатьма споживачами; при значних
обсягах реалізації, щоб виправдати витрати на організацію продажу; продукція випускається на замовлення; ціна продажу набагато перевищує витрати,
але виробництво продукції відшкодовує витрати на
організацію прямого збуту; ціна на продукцію часто
коливається і від виробника потрібно негайне внесення змін до цінової політики без узгодження з посередником; пошук споживачів із прилеглих регіонів; приймання замовлень на продукцію за технічними умовами споживачів;
 опосередкованого (із залученням посередників) – необхідні часті термінові поставки невеликих
партій продукції; споживачі географічно розкидані,
відповідно прямі контакти зі споживачами нерентабельні; можна значно заощадити на транспортних
витратах, поставляючи великі партії продукції невеликій кількості гуртових посередників; продукція
вимагає поставки запасних частин і обслуговування;
різниця між продажною ціною продукції і витратами на її виробництво невелика, а, значить, утримання власної збутової мережі невиправдано; товари широкого вжитку; значна кількість споживачів
[8, с. 359];
– обґрунтовано перелік критеріїв, що дозволяють дати характеристику діяльності каналів розподілу:
 позиціювання на ринку (охоплення ринку,
потенціал партнера, активність конкурентів у регіоні); основні дані щодо збуту (співвідношення результат/оборот, ціна відповідає якості); умови постачань та фінансові характеристики (закупівля товарів, можливості кредитування, платіжна дисципліна, власна логістика); керівництво (стратегія для
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завоювання ринку, тенденції до розширення бізнесу); репутація партнера [9, с. 274];
 узагальнена оцінка (основна перевага, унікальність, значущість товаровиробника); докладна
оцінка (збутова діяльність, поточний річний обсяг
реалізації продукції, зростання продажу, оцінка кредитоспроможності); маркетингове позиціонування;
рівень конкурентоспроможності; закупівельна поведінка [10, с. 667];
– визначено основні етапи оцінки діяльності каналу розподілу: формування системи показників, які
характеризують процес розподілу; якісна та кількісна оцінка досліджуваного явища (результату);
оформлення висновків і рекомендацій, які випливають із результатів оцінки [11, с. 123];
– систематизовано основні види оцінки каналу
розподілу залежно від:
 об’єкта дослідження (оцінка економічної діяльності каналу розподілу, оцінка діяльності учасників каналу розподілу);
 рівня здійснення (у межах каналу розподілу;
між каналами розподілу);
 обсягу дослідження (оцінка фінансових результатів діяльності каналу розподілу; загальна
оцінка діяльності учасників каналу розподілу);
 періоду проведення (щоденна оцінка діяльності учасників каналу розподілу; поточна оцінка діяльності учасників каналу розподілу) [10, с. 668; 11,
с. 126];
– доведено, що для оцінювання і вибору найвідповідніших з погляду цілей підприємства каналів
розподілу доцільно застосовувати різні методи, серед яких: евристичні, що ґрунтуються на суб’єктивних критеріях; кількісні методи (наприклад, аналіз
критичної точки); якісні методи (наприклад, порівняльні аналізи стосовно рівня використання таких
вимог, як можливість контролю, якість дистрибуційних послуг, можливість збирання ринкової інформації, діапазон застосування сучасної техніки
комунікацій в окремих каналах розподілу) [7, с. 105108];
– запропоновано три групи показників оцінки
каналів розподілу продукції, які характеризують:
 економічну ефективність розподілу продукції, у тому числі зростання обсягу реалізації, рентабельність продажів;
 управління активами розподілу продукції:
коефіцієнт рентабельності інвестицій, коефіцієнт
оборотності товарних запасів;
 розвиток взаємовідносин: питома вага збутових агентів з вищою освітою, що відповідає сфері
діяльності; коефіцієнт наданих послуг, коефіцієнт
стабільності покупців [12, с. 68].
Таким чином, з аналізу та узагальнення літературних джерел можна відзначити, що вагомий внесок учених і практиків в обрану багатопланову наукову проблему вже зроблено. Встановлено, що до-

слідники при оцінці діяльності учасників каналу
розподілу, як правило, використовують такі критерії: обсяги реалізації у вартісному і натуральному
виразі; прибутковість; величина товарних запасів;
час доставки товарів споживачам; кількість нових
клієнтів; інформація про ринок, яку дистриб’ютори
надають виробникові; участь у програмах стимулювання збуту; рівень обслуговування споживачів.
Разом з тим доцільним є здійснення подальших
наукових досліджень у напрямі вдосконалення методичного підходу до вибору оптимального каналу
збуту вугільної продукції з використанням методу
аналізу ієрархій (метод Т. Сааті), експертного методу на основі бальної оцінки та аналітично-оцінного методу. Все це значною мірою зумовило вибір
теми даного дослідження та його цільову спрямованість.
Мета даного дослідження полягає в удосконаленні методичного підходу до вибору оптимального
каналу збуту вугільної продукції з урахуванням специфічних особливостей функціонування вугледобувних підприємств.
Викладення основного матеріалу. Для оцінки
та вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції пропонується використовувати метод аналізу
ієрархій (метод Т. Сааті) [13], який дозволяє кількісно визначити важливість критеріїв і враховує специфіку функціонування вугледобувних підприємств
та інституціонального середовища.
Метод аналізу ієрархій (МАІ) є системною процедурою для ієрархічного уявлення елементів, що
визначають суть будь-якої проблеми і подальшого
структурування багатокритеріальних альтернатив,
якими можуть виступати й сценарії. Розглянемо основні положення МАІ при виборі оптимального каналу збуту вугільної продукції. Перш за все, виконується структуризація завдання, в рамках якої визначаються мета, критерії та альтернативи, а також
встановлюються зв’язки між ними (рис. 1).
Як видно з рис. 1, мета становить перший рівень ієрархії, другий рівень – критерії, тобто кількісна або якісна характеристика, що є істотною для
судження про об'єкт (як правило, від 2 до 10 критеріїв). За системою критеріїв оцінюються альтернативи – об'єкти, серед яких необхідно зробити вибір
(як правило, від 2 до 10). Вони становлять третій рівень ієрархії.
Обґрунтування вибору оптимального каналу
збуту вугільної продукціє має здійснюватися за алгоритмом, що включає 8 етапів, проходження яких
дає змогу визначити кількість критеріїв та параметри оцінювання кожного з каналів (рис. 2).
У даному дослідженні визначено 9 найвагоміших критеріїв вибору оптимального каналу збуту
вугільної продукції, які систематизовано в 4 групи:
– економічні критерії: пропускна здатність каналу збуту (обсяг реалізації вугільної продукції)
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Мета
Вибрати оптимальний канал збуту вугільної
продукції задля скорочення витрат
на організацію збутової діяльності

К1

К2

…

А1
(прямий
канал)

I рівень

II рівень
(критерії)

Кn

А2
(непрямий
канал)

III рівень
(альтернативи –
сценарії )

Рис. 1. Ієрархічна модель вибору оптимального каналу збуту вугілля
(складено автором на основі [14, с. 42])

Етап I. Визначення мети: вибір оптимального каналу збуту вугільної
продукції задля скорочення витрат на організацію збутової діяльності
Етап II. Вибір критеріїв та їх систематизація за групами
Етап III. Визначення параметрів оцінювання каналів збуту
Етап IV. Визначення значущості критеріїв вибору
Етап V. Складання матриць попарних порівнянь за критеріями
Етап VI. Розрахунок ефективності кожної з альтернатив –
прямий або непрямий канал збуту вугільної продукції
Етап VII. Аналіз одержаних результатів вибору
Етап VIII. Досягнення поставленої мети
так
Вихідні параметри

Рис. 2. Алгоритм оцінювання та вибору оптимального каналу збуту вугілля
(складено автором на основі [15, с. 423])

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

33

ні

Н. В. Трушкіна
( K 1 ); скорочення рівня витрат на організацію збутової діяльності ( K 2 ); збільшення рентабельності реалізації ( K 3 );
– організаційні: своєчасність сплати за відвантажене вугілля ( K 4 ); встановлення довготривалих
партнерських взаємовідносин зі споживачами за рахунок підвищення рівня та якості обслуговування та
надійності поставок ( K 5 ); гнучкість оплати ( K 6 );
можливість здійснення контролю за процесами збутової діяльності ( K 7 );
– ринкові: можливість адаптації до постійних
змін кон’юнктури ринку вугілля та інституціонального середовища ( K 8 );
– інформаційні: можливість одержання необхідної інформації та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій ( K 9 ).
При виборі оптимального каналу збуту здійснюється попарне порівняння критеріїв (табл. 1) та
альтернатив відносно кожного з критеріїв (табл. 2) з
використанням спеціальної «шкали відносної важливості» (або «шкала 1-9», «шкала Сааті») (табл. 3).
Числа зі шкали Сааті використовуються, щоб
показати, у скільки разів елемент з більшою оцінкою переваги домінує над елементом з меншою оцінкою щодо загального для них критерію або властивості.

 a11

 a21
.

 an1

d1

ω1

K2

d2

ω2

…

…

…

Kn

dn

ωn

Kn

1
, i = 1, n; j = 1, n відносяться, відповідно
aij
до рядка і колонки;
n – кількість елементів, що порівнюються;
aij – числа, які взяті з табл. 3 та відповідають
певним градаціях переваги.
Таблиця 3
Градації переваг для попарного порівняння
критеріїв та альтернатив
Кількісна Ступінь переваги Кількісна Ступінь переоцінка одного об’єкта по- оцінка
ваги одного
рівняно з іншими
об’єкта порівняно з іншими
9
Незрівнянно
1/9
Незрівнянно
краще
гірше
7
Значно краще
1/7
Значно гірше
5
Краще
1/5
Гірше
3
Помірно краще
1/3
Помірно гірше
1
Рівна пріоритет1
Рівна пріориність
тетність
2, 4, 6, 8 Проміжні рішення 1/2, 1/4,
між двома сусід- 1/6, 1/8
німи судженнями

За даними цієї матриці формується набір локальних пріоритетів за допомогою обчислень значень
власного вектора і наступною нормалізацією його
компонент за такою схемою:
a12 a13 ... a1n   n a11 ⋅ a12 ⋅ a13 ⋅ ... ⋅ a1n = d1 

 
a22 a23 ... a2 n   n a21 ⋅ a22 ⋅ a23 ⋅ ... ⋅ a2 n = d2 


. . ..
...  .......................................
(2)



an 2 an3 ... ann 
n
 an1 ⋅ an 2 ⋅ an3 ⋅ ... ⋅ ann = dn 
d
d
d
 d1 + d2 + ... + dn = D  1 = ω1 ; 2 = ω2 ; ... n = ωn ,
D
D
D
де ( ω1 , ω2 ,..., ωn ) – вектор пріоритетів.

Таблиця 2
Попарне порівняння альтернатив
щодо кожного з критеріїв
…
A1
A2
Am
Vn
d

A1

d1

V n1

A2
…
Am

d2
…
dn

Vn2

(1)

де aij =

Таблиця 1
Попарне порівняння критеріїв
…
Критерії
K1
K2
Kn
ω
d
K1

1 a12 ... a1n 


a12 a13 ... a1n   1

1
...
a

2n

a22 a23 ... a2 n   a12
=
,

. . ..
...
 . .... .... ... 


an 2 an3 ... ann   1 1

...1 
a a

 1n 2 n

 a11

 a21
.

 an1

…
Vnm

Аналогічним способом розраховуються значення величини V .
Оцінки відносної важливості елементів, що порівнюються, мають бути узгодженими [16, с. 68].
Для визначення рівня узгодженості цих оцінок слід
розрахувати індекс узгодженості:

При операції парного порівняння застосовують
значення зворотних оцінок переваги: якщо перевага
i-ї альтернативи порівняно з j-ю має одне з наведених вище значень, то оцінка переваги i-ї альтернативи над j-ю буде мати зворотне значення.
Отже, формою подання результатів попарних
порівнянь є обернено-симетрична матриця виду:

CI =
34

λmax − n
,
n −1

(3)
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На останньому етапі виконується розрахунок
ефективності ( S ) альтернатив (сценаріїв):

 n1 
 n2 
 nn 
λmax =   a j  ⋅ ω1 +   a j  ⋅ ω2 + ... +   a j  ⋅ ωn , (4)
 j =1 
 j =1 
 j =1 
де λmax ≥ n – максимальне власне значення матриці
попарних порівнянь.

S1 = (ω1 ⋅ V11 ) + (ω2 ⋅ V21 ) + ... + (ωn ⋅ Vn1 )
S2 = (ω1 ⋅ V12 ) + (ω2 ⋅ V22 ) + ... + (ωn ⋅ Vn2 )
..................................................................

Відношення узгодженості визначається за формулою:

CR =

CI
,
Pn

Sm = (ω1 ⋅ V1m ) + (ω2 ⋅ V2m ) + ... + (ωn ⋅ Vnm )

(5)

На підставі цього можна обрати оптимальний
канал збуту: альтернатива з максимальним значенням ефективності ( S ) є найкращою за сукупністю
критеріїв з урахуванням відносної важливості
останніх.
Результати розрахунків значень вагових коефіцієнтів для визначених критеріїв при виборі оптимального каналу збуту вугільної продукції наведено
в табл. 4.

де Pn – індекс випадкової узгодженості, значення
якого залежать від розмірності матриці:
№

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Pn

0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

(6)

10

Допустимим вважається рівень відношення узгодженості, що не перевищує 10–20%.

Таблиця 4
Результати попарного порівняння критеріїв
Критерії

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

d

ω

K1

1

5

3

1/5

1/5

5

3

3

3

1,629

0,138

K2

1/5

1

1/3

1/3

1/5

3

5

1/5

5

0,737

0,062

K3

1/3

3

1

1/3

1/5

5

3

3

3

1,276

0,108

K4

5

3

3

1

1/5

5

3

3

3

2,202

0,187

K5

5

5

5

5

1

5

3

3

3

3,527

0,299

K6

1/5

1/3

1/5

1/5

1/5

1

1/3

1/5

1/3

0,283

0,024

K7

1/3

1/5

1/3

1/3

1/3

3

1

1/3

1/3

0,454

0,038

K8

1/3

5

1/3

1/3

1/3

5

3

1

3

1,119

0,095

K9

1/3

1/5

1/3

1/3

1/3

3

3

1/3

1

0,579

0,049

Для складання матриці попарного порівняння критеріїв розраховано значення d :
d1 = 9 1 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 0, 2 ⋅ 0, 2 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 9 81 = 1, 629



d2 = 9 0, 2 ⋅ 1 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 0, 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 0, 2 ⋅ 5 = 9 0, 0665 = 0, 737



9
9
d3 = 0,333 ⋅ 3 ⋅ 1 ⋅ 0,333 ⋅ 0, 2 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 8,982 = 1, 276



9
9
d4 = 5 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 1 ⋅ 0, 2 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 1215 = 2, 202



9
9
d
5
5
5
5
1
5
3
3
3
84375
3,527
=
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
=
=
 5



9
9
d6 = 0, 2 ⋅ 0,333 ⋅ 0, 2 ⋅ 0, 2 ⋅ 0, 2 ⋅ 1 ⋅ 0,333 ⋅ 0, 2 ⋅ 0,333 = 0, 00000118 = 0, 283 
d = 9 0,333 ⋅ 0, 2 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 3 ⋅ 1 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 = 9 0, 000818 = 0, 454 
 7

d = 9 0,333 ⋅ 5 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 1 ⋅ 3 = 9 2, 767 = 1,119

 8

d9 = 9 0,333 ⋅ 0, 2 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 0,333 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 0,333 ⋅ 1 = 9 0, 00737 = 0,579
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вагомих коефіцієнтів ω :
d
d
1, 629
0, 737
ω1 = 1 =
= 0,138; ω2 = 2 =
= 0, 062;
D 11,806
D 11,806
d
d
1, 276
2, 202
(8)
ω3 = 3 =
= 0,108; ω4 = 4 =
= 0,187;
D 11,806
D 11,806
d
d
3,527
0, 283
ω5 = 5 =
= 0, 299; ω6 = 6 =
= 0, 024;
D 11,806
D 11,806
d
d
0, 454
1,119
ω7 = 7 =
= 0, 038; ω8 = 8 =
= 0, 095;
D 11,806
D 11,806
d
0,579
ω9 = 9 =
= 0, 049.
D 11,806
У результаті розрахунків виявлено, що ступінь відхилень від узгодженості експертних оцінок матриці
є допустимим і становить 19%:
λmax = (12,732 ⋅ 0,138) + (22,733 ⋅ 0,062) + (13,532 ⋅ 0,108) +

+(8,065 ⋅ 0,187) + (2,999 ⋅ 0, 299) + (35 ⋅ 0,024) + (24,333 ⋅ 0,038) +

(9)

+(14,066 ⋅ 0,095) + (21,666 ⋅ 0,049) = 1,757 + 1, 419 + 1, 463 +
+1,504 + 0,896 + 0,839 + 0,936 + 1,333 + 1,063 = 11, 209;
11,209 − 9
CI =
= 0,276;
9 −1
0, 276
CR =
= 0,19.
1, 45
Результати розрахунків значень вагових коефіцієнтів для альтернатив (збут вугільної продукції через прямий канал або посередницькі організації) наведено в табл. 5.

d

V

K2 A1 A2

d

(11)

Закінчення табл. 5

K5 A1 A2

Таблиця 5
Результати порівняння альтернатив
щодо критеріїв

K1 A1 A2

(10)

V

2,236 0,833

A2 1/7 1

0,378 0,125

A2 1/5 1

0,447 0,167

A1 1

7

d

V

2,646 0,875

0,900

A1 1 5

2,236 0,833

A2 1/7 1 0,378 0,125

A2 1/9 1

0,333 0,100

A2 1/5 1

0,447 0,167

K9 A1 A2

V

K4 A1 A2

d

A1 1

V

A1 1 7

2,646 0,875

A1 1 1/7 0,378 0,125

A2 1/7 1

0,378 0,125

A2 7 1

V

A1 1 5

3

d

d

2,646 0,875

A1 1 9
K3 A1 A2

K6 A1 A2

A1 1 7
K7 A1 A2

V

d

3

d

K8 A1 A2

d

V

A1 1 1/5 0,447 0,167
A2 5 1

2,236 0,833

V

1,732 0,750

A2 1/3 1 0,577 0,250

2,646 0,875

Для складання матриці попарного порівняння двох альтернатив щодо 9 критеріїв розраховано значення
V :

Vnm =
V11 =

n
n

a11 ⋅ a12 + n a21 ⋅ a22
2

2

a11 ⋅ a12

9

9 ⋅ 0,111
2

=

n

=
n

dn1

;

dn1 + n dn2

3
0,333
= 0,900; V12 =
= 0,100;
3,333
3,333

(12)

2, 236
0, 447
2, 646
= 0,833; V22 =
= 0,167; V31 =
= 0,875;
2,683
2, 683
3, 024
2, 646
0,378
0,378
V32 =
= 0,125; V41 =
= 0,125; V42 =
= 0,875;
3, 024
3, 024
3, 024
V21 =
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2,646
0,378
2, 236
= 0,875; V52 =
= 0,125; V61 =
= 0,833;
3,024
3,024
2,683
0, 447
2,646
0,378
V62 =
= 0,167; V71 =
= 0,875; V72 =
= 0,125;
2,683
3,024
3,024
0, 447
2, 236
1,732
= 0,167; V82 =
= 0,833; V91 =
= 0,750;
V81 =
2,683
2,683
2,309
0,577
= 0, 250.
V92 =
2, 309
Розрахунок ефективності кожної з альтернатив дає такі результати:
S1 ( A1 ) = (0,138 ⋅ 0,900) + (0, 062 ⋅ 0,833) + (0,108 ⋅ 0,875) + (0,187 ⋅ 0,125) +
+(0, 299 ⋅ 0,875) + (0,024 ⋅ 0,833) + (0,038 ⋅ 0,875) + (0, 095 ⋅ 0,167) +
+(0, 049 ⋅ 0, 750) = 0,661;
S2 ( A2 ) = (0,138 ⋅ 0,100) + (0,062 ⋅ 0,167) + (0,108 ⋅ 0,125) + (0,187 ⋅ 0,875) +
+(0, 299 ⋅ 0,125) + (0,024 ⋅ 0,167) + (0, 038 ⋅ 0,125) + (0,095 ⋅ 0,833) +
+(0, 049 ⋅ 0, 250) = 0,339.
V51 =

Отже, одержані результати свідчать про те, що
оптимальним каналом збуту вугільної продукції визначено прямий канал, оскільки він має найбільшу
ефективність (0,661) порівняно з непрямим каналом.
Алгоритм рішення розглянутої задачі вибору
оптимального каналу збуту вугільної продукції реалізовано за допомогою інструментарію програмного
додатку MS Excel.
У даній статті при виборі оптимального каналу
збуту вугільної продукції автором використано також експертний метод на основі бальної оцінки.
Введено позначення: «0» – канал збуту продукції
споживачам без посередників; «1» – канал збуту
продукції споживачам через посередницькі організації. З визначення пріоритету у виборі каналу збуту
вугільної продукції підприємство може перепроектувати свою збутову мережу. Вибір критерію оцінки
ступеня досягнення поставленої мети та ранжування
показників, що характеризують цей критерій, встановлюється експертним шляхом на основі бальної
оцінки (табл. 6).
Дана таблиця є вихідною. Для більш повного
аналізу необхідно сформувати окремі таблиці за «0»
каналом збуту і «1» каналом (табл. 7, 8).
При цьому слід розрахувати такі показники:
– відхилення фактичного розміру від оптимального:
(14)
ΔFij = Fопт − Fфакт ;

Таблиця 6
Порівняльна таблиця критерію вибору каналу
збуту вугільної продукції
Важливість кое«0»
«1»
Крите- Од.
рії
вим.
какафіцієнта
нал
нал
впливу Kb , %
бал 80
40
15
K1
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бал

70

50

10

K3

бал

70

50

10

K4

бал

30

80

13

K5

бал

80

40

15

K6

бал

70

30

7

K7

бал

70

30

7

K8

бал

40

70

13

K9

бал

60

50

10

Таблиця 7
Критерій вибору «0» каналу збуту вугільної
продукції
Критерії

(15)

– ступінь впливу показника на ефективність
збутової системи:

M nij = K b ⋅ Pkij .

K2

 K b = 100%

– ступінь відповідності оптимальності фактичному розміру:

 ΔFij 
 ;
Pkij = 1 − 
 Fопт 

(13)

(16)
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Показники

Kb

Fопт

Fфакт

ΔFij

Pkij

Mnij

K1

15

80

80

0

1

15

K2

10

70

70

0

1

10

K3

10

70

70

0

1

10

K4

13

80

30

50

0,38

4,9

K5

15

80

80

0

1

15

K6

7

70

70

0

1

7

K7

7

80

70

10

0,88

6,2

K8

13

70

40

30

0,57

7,4

K9

10

80

60

20

0,75

7,5

Н. В. Трушкіна
Таблиця 8
Критерій вибору «1» каналу збуту вугільної
продукції
Критерії

Таким чином, на основі виконаного аналізу збутової системи вугледобувного підприємства доведено, що прямому каналу збуту вугільної продукції
віддається найбільша перевага. Це обумовлено однією з відмінностей функціонування вугледобувних
підприємств – майже 90% обсягу реалізації складають прямі поставки великооптовим споживачам, з
якими укладаються довгострокові контракти.
Доцільним є визначення обсягу партії поставки
вугільної продукції великооптовим споживачам.
Порівняльний аналіз різних наукових підходів показав, що при розрахунку обсягу партії поставки, як
правило, враховуються такі чинники, як річний попит на товар, витрати на виконання замовлення, витрати на зберігання запасів та ціна готової продукції.
Разом з тим у сучасних умовах господарювання
вугледобувних підприємств необхідно суттєво збільшити сукупність чинників, пов’язаних з організацією збутової діяльності, до яких можна віднести залежність розміру витрат на транспортування вугільної продукції від відстані споживача; надійність та
гнучкість поставок; умови платежів (можливість
зміни форм оплати, надання відстрочки при виникненні форс-мажорних обставин); цінові знижки, які
можуть надаватися при збільшенні партії поставки;
якість обслуговування споживачів.
Крім цього, у зв’язку з нестабільним розвитком
національної економіки важливим є врахування рівня інфляції при формуванні ціни 1 т товарної вугільної продукції; динамічних змін кон’юнктури ринку
вугілля (постійні коливання попиту та пропозиції);
рівня ризиків при здійсненні процесів збутової діяльності.
Тому автором даної статті пропонується при
розрахунку оптимального обсягу партії поставки вугільної продукції великооптовим споживачам враховувати такі чинники: річний попит на вугілля;
ціна 1 т товарної вугільної продукції; витрати на організацію збутової діяльності (витрати на обслуговування споживачів та транспортування вугілля); рівень інфляції; коефіцієнт ризиків при здійсненні
процесів збутової діяльності.
Обсяг партії поставки вугільної продукції великооптовим споживачам можна розраховувати за
формулою:

Показники

Kb

Fопт

Fфакт

ΔFij

Pkij

Mnij

K1

15

80

40

40

0,5

7,5

K2

10

70

50

20

0,71

7,1

K3

10

70

50

20

0,71

7,1

K4

13

80

80

0

1

13

K5

15

80

40

40

0,5

7,5

K6
K7

7

70

30

40

0,43

3,0

7

80

30

50

0,38

2,7

K8

13

70

70

0

1

13

K9

10

80

50

30

0,63

6,3

Розрахунками визначено значення інтегральних показників –  M nij окремо за кожним каналом збуту вугільної продукції. Так, значення
 M nij за прямим каналом збуту становить 83%, а
через посередницькі організації – 67,2%. Порівнюючи ці значення, обирається прямий канал збуту вугільної продукції, який має найбільше значення інтегрального показника (  M nij ).
Це підтверджують результати розрахунків на
основі застосування аналітично-оцінного методу
(табл. 9).
Таблиця 9
Результати розрахунків вибору оптимального
каналу збуту вугілля за допомогою
аналітично-оцінного методу
Кри- Вага
Прямий канал
Непрямий канал
терії кри(через посередників)
терію, Рівень ви- Оцінка Рівень ви- Оцінка
бали конання
в балах конання в балах
( ω ) критерію z = ω⋅ r критерію z = ω⋅ r
(r )
(r )
15
9
135
5
75
K1

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

10

5

50

3

30

10

7

70

3

30

10

3

30

9

90

15

7

105

5

75

10

6

60

4

40

10

7

70

3

30

10

3

30

8

80

10

5

50

3

30

δ
) × (C1 + С2 )
(17)
100%
,
Q=
i
) × β)
C3 + ( Ц × (1 +
100
де V – річний попит на вугільну продукцію, т;
δ – цінова знижка у випадках збільшення обсягів партії поставки, %;
C1 – витрати на організацію процесів обслуговування споживачів, грн;
С2 – витрати на транспортування вугільної продукції, грн;
Ц – ціна 1 т товарної вугільної продукції, грн;
2 × V × (1 −

Загальна сума балів критеріїв становить 100. Рівень виконання критерію оцінюється в балах. При
цьому приймається шкала від 1 до 10. У результаті
розрахунків одержано, що оцінка прямого каналу
збуту вугільної продукції становитимете 600 балів,
а непрямого – 480 балів.
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стратегії промислового підприємства / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 748: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-361. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua: 8080/ handle/ntb/23295. 9. Розумей С.Б. Оптимізація каналів
розподілу та їх вплив на підвищення продуктивності
підприємства / С.Б. Розумей, Л.В. Капінус, Н.П.
Скригун // Формування ринкової економіки: зб.
наук. праць. – К.: КНЕУ, 2004. – Спец. вип. Сучасні
проблеми теорії і практики маркетингу. – С. 273284. 10. Смиричинський В.В. Методичні умови логістичних підходів до організації розподілу фінансових і матеріальних ресурсів у системі державних закупівель / В.В. Смиричинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008.
– № 633: Логістика. – С. 662-669. 11. Герцик В.А.
Критерії оцінки каналу розподілу / В.А. Герцик //
Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. –
С. 123-129. 12. Павлова В.А. Формування системи
взаємовідносин з учасниками розподілу продукції /
В.А. Павлова, В.А. Герцик // Академічний огляд. –
2013. – № 2 (39). – С. 66-72. 13. Саати Т. Принятие
решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати; пер. с
англ. Р.Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь. – 1993. –
278 с. 14. Ершова Н.М. Принятие решений на основе метода анализа иерархий / Н.М. Ершова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. – № 9 (210). – С. 39-46.
15. Попова І.В. Обґрунтування вибору потенційного постачальника як фактора підвищення стійкості підприємства / І.В. Попова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010.
– № 690: Логістика. – С. 421-426. 16. Євстрат Д.І.
Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств /
Д.І. Євстрат, Ю.І. Кушнерук // Проблеми економіки.
– 2012. – № 2. – С. 66-71.

i – рівень інфляції, %;
β – коефіцієнт ризиків при здійсненні процесів
збутової діяльності.
Висновки. Отже, наукова новизна одержаних
результатів дослідження полягає в удосконаленні
методичного підходу, який на відміну від існуючих
дозволяє обґрунтувати з використанням методу аналізу ієрархій вибір оптимального каналу збуту вугільної продукції на основі визначення 9 найвагоміших критеріїв та їх систематизації в 4 групи (економічні, організаційні, ринкові та інформаційні), а також в уточненні розрахунку обсягу партії поставки
вугілля великооптовим споживачам з урахуванням
таких чинників, як річний попит, ціна 1 т товарної
вугільної продукції, витрати на організацію процесів збутової діяльності (витрати на обслуговування
споживачів та транспортування вугілля), рівень інфляції, коефіцієнт ризиків.
Це сприятиме суттєвому зниженню витрат на
збутову діяльність за рахунок скорочення витрат на
організацію процесів обслуговування великооптових споживачів та транспортування вугільної продукції, а також розробці ефективної маркетингової
стратегії розвитку вітчизняних вугледобувних підприємств.
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Трушкіна Н. В. Методичний підхід до вибору
оптимального каналу збуту вугільної продукції
Метою статті є удосконалення методичного
підходу до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції з урахуванням особливостей функціонування вугледобувних підприємств.
У результаті дослідження виконано оцінку та
вибір оптимального каналу збуту вугільної продукції з використанням методу аналізу ієрархій (метод
Т. Сааті), експертного методу на основі бальної
оцінки та аналітично-оцінного методу. Визначено
критерії вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції, які систематизовано в 4 групи: економічні (обсяг реалізації вугільної продукції, скорочення рівня витрат на організацію збутової діяльності, збільшення рентабельності реалізації); організаційні (своєчасність сплати за відвантажене вугілля,
встановлення довготривалих партнерських взаємовідносин зі споживачами за рахунок підвищення
рівня та якості обслуговування та надійності поста39
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вок, гнучкість оплати, можливість здійснення контролю за процесами збутової діяльності); ринкові
(можливість адаптації до постійних змін кон’юнктури ринку вугілля та інституціонального середовища) та інформаційні (можливість одержання
необхідної інформації та застосування сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій). Доведено переваги прямих поставок вугілля споживачам,
що становить майже 90% обсягу реалізації вугледобувних підприємств. Запропоновано при розрахунку обсягу партії поставки вугільної продукції великооптовим споживачам враховувати такі чинники, як річний попит на вугілля; ціна 1 т товарної
вугільної продукції; витрати на організацію збутової
діяльності (витрати на обслуговування споживачів
та транспортування вугілля); рівень інфляції та коефіцієнт ризиків.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка методики економічного
оцінювання оптимального каналу збуту вугільної
продукції.
Ключові слова: вугледобувне підприємство, канал збуту, вугільна продукція, споживачі, методичний підхід, метод аналізу ієрархій, експертний метод, обсяг партії поставки, чинник, критерій, альтернатива.

крупнооптовым потребителям учитывать такие факторы, как годовой спрос на уголь; цена 1 т товарной
угольной продукции; затраты на организацию сбытовой деятельности (затраты на обслуживание потребителей и транспортировка угля); уровень инфляции и коэффициент рисков.
Перспективами дальнейших исследований в
данном направлении является разработка методики
экономической оценки оптимального канала сбыта
угольной продукции.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, канал сбыта, угольная продукция, потребители, методический подход, метод анализа иерархий, экспертный метод, объем партии поставки,
фактор, критерий, альтернатива.
Trushkina N. Methodical approach to the
choice of the optimal channel of the sale of coal products
The purpose of the article is to improve the methodical approach to choosing the optimal channel for
the sale of coal products, taking into account the peculiarities of the operation of coal-mining enterprises.
As a result of the study, the estimation and selection of the optimal channel for the sale of coal products
was performed using the hierarchy analysis method (T.
Saati method), the expert method on the basis of ball
scoring and analytical-estimation method. The criteria
of choosing the optimal channel of coal production are
defined, which are systematized into 4 groups: economic (volume of sales of coal products, reduction of
expenses for the organization of sales activities, increase
of profitability of implementation); organizational
(timeliness of payment for coal shipped, establishment
of long-term partnerships with consumers due to increase of the level and quality of service and reliability
of deliveries, flexibility of payment, the possibility of
control over the processes of sales activities); market
(the possibility of adaptation to constant changes in the
market situation of coal and institutional environment)
and information (the possibility of obtaining the necessary information and the use of modern information and
communication technologies). The advantages of direct
coal deliveries to consumers are proved, which makes
up almost 90% of the volume of sales of coal-mining
enterprises. It is proposed when calculating the volume
of the supply of coal products to large-scale consumers
to take into account factors such as annual demand for
coal; price; expenses for the organization of sales activities (expenses for servicing consumers and transportation of coal); inflation rate and risk factor.
Prospects for further research in this area are the
development of a method for the economic evaluation
of the optimal channel for the sale of coal products.
Keywords: coal mining enterprise, sales channel,
coal products, consumers, methodical approach, method
of hierarchy analysis, expert method, amount of supply,
factor, criterion, alternative.

Трушкина Н. В. Методический подход к выбору оптимального канала сбыта угольной продукции
Целью статьи является совершенствование методического подхода к выбору оптимального канала
сбыта угольной продукции с учетом особенностей
функционирования угледобывающих предприятий.
В результате исследования выполнены оценка
и выбор оптимального канала сбыта угольной продукции с использованием метода анализа иерархий
(метод Т. Саати), экспертного метода на основе
балльной оценки и аналитически-оценочного метода. Определены критерии выбора оптимального
канала сбыта угольной продукции, которые систематизированы в 4 группы: экономические (объем
реализации угольной продукции, сокращение
уровня затрат на организацию сбытовой деятельности, увеличение рентабельности реализации); организационные (своевременность оплаты за отгруженный уголь, установление долговременных партнерских взаимоотношений с потребителями за счет
повышения уровня и качества обслуживания и
надежности поставок, гибкость оплаты, возможность осуществления контроля за процессами сбытовой деятельности); рыночные (возможность адаптации к постоянным изменениям конъюнктуры
рынка угля и институциональной среды) и информационные (возможность получения необходимой информации и применения современных информационно-коммуникационных технологий). Доказаны
преимущества прямых поставок угля потребителям,
что составляет почти 90% объема реализации угледобывающих предприятий. Предложено при расчете объема партии поставки угольной продукции
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ФИНАНСЫ: ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Формулирование проблемы. Научно обоснованная специалистами-финансистами дефиниция
гласит, что «… финансы – это экономическая категория, выражающая денежные отношения в процессе перераспределения стоимости между экономическими субъектами в процессе накопления необходимых целевых ресурсов (фондов) и целевом использовании этих денежных ресурсов при формировании необходимых пропорций воспроизводства в
единстве с механизмом, практикой, инструментарием обеспечивающими этот процесс» [1]. Обыватель, произнося (почти «крылатую») фразу: «финансы поют романсы», – сообщает о имеющемся у
него дефиците денег. Такая многосмысловая
нагрузка на слово «финансы» может быть источником неадекватных взаимодействий между субъектами хозяйственно-экономической деятельности,
что порождает обоснованное беспокойство у специалистов [1, 2]. Поэтому разрешение проблемы
устранения многоаспектности терминологии финансовой науки представляется «занятием» актуальным.
В анализе последних исследований и публикаций, посвященных озвученной проблеме, целесообразно отметить уже упомянутые работы [1, 2].
Так, в статье [1] раскрываются основные теоретические положения финансовой науки, затрагиваются
проблемы содержания и сущности финансов, проводится всесторонний анализ их концептуальных основ. В конце работы предлагается собственная синтетическая дефиниция содержательной сущности
финансов, процитированная выше.
В статье [2] рассматривается развитие многоаспектного понимания финансов как отражение каждого конкретного исторического этапа становления
финансовой науки. Автором работы показано, что
трактовка финансов до сих пор остается в рамках
дискуссионного поля, поскольку раннее их понимание только как общественных (государственных)
финансов не может без соответствующих допущений переноситься на частные (корпоративные финансы).
К особенностям обеих публикаций следует отнести явное признание в них фондов (или целевых
ресурсов) в качестве детерминанты финансов как
таковых, что существенно ограничивает понимание
финансов как явления в жизни социума во всех его
проявлениях.
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Цель данной статьи – предложить новый концептуальный подход для выявления сущностного
содержания понятия «финансы».
Изложение основного материала. В работе [3,
с. 13] предложено толкование «понятия» как краткого названия явления, а «определения» – как совокупность признаков и свойств, составляющих такое
явление; в качестве синонима слова «понятие» предлагается слово «термин», а синонимом «определение» – «дефиниция».
В статье «Філософського енциклопедичного
словника» слово «понятие» определено как [4,
с. 497]: (1) способ понимания и абстрактного представления результатов познания определенной
предметной области через осознание существенных
характеристик ее объектов; (2) форма мышления,
которая характеризуется отражением закономерных
отношений и свойств объектов в виде мысли об их
общих и специфических признаках. Там же отмечается, что формирование понятия – сложный процесс, в котором используются такие способы познания, как сравнение, анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, умозаключение. Вместе с тем, содержание понятий может изменяться в
процессе развития наук.
В том же словаре дается следующее толкование
[4, с. 80]: «определение (от лат. definitio – логическое определение, дефиниция, разграничение) – логическое действие, направленное на выявление отличий объекта от других объектов путем установления его специфических и типичных признаков или
такого раскрытия понятия определенного объекта,
которое заменяет описание его свойств». Потому
для обозначения результата указанного логического
действия целесообразно использовать слово «дефиниция».
Практически такие же мысли высказываются в
работе [5, с. 53-54]. При этом выделяется принцип
полноты дефиниции. В соответствии с ним, дефиниция является полной, если, и только если, имея ее,
мы можем о любом произвольно взятом предмете/явлении сказать, подпадает он/оно или нет под
определяемое понятие. Дефиниция должна исключать двусмысленность, использование одного и того
же понятия в различных смыслах, устранять возможное смешение предмета и его имени и подчиняться принципу единства понятия [5, с. 145, 314].
Среди известных подходов для формирования
дефиниций (см., например, [6]) в экономических ис41
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следованиях достаточно часто используются следующие три: (1) дескриптивный, основанный на простейшем описании внешней (формальной) стороны
предмета/явления; пример такой дефиниции находится в самом начале данной статьи; (2) атрибутивный, нацеленный на выявление и описание наиболее
характерных признаков или атрибутов предмета/явления; (3) сущностный, позволяющий наиболее
полно и точно вскрыть природу и смысл существования предмета/явления. Все три подхода хорошо
прослеживаются в публикациях о финансах С.П. Захарченкова (см., например, работы [7-10]; по справедливости, надо воздать должное ему за огромный
объем исследований, посвященных анализу более
сотни зарубежных и отечественных публикаций о
финансах, изданных за последние 120 лет; эти результаты отражены в обзорных статьях [9, 10] и фактически использованы автором работы [2]). Вместе
с тем, все перечисленные подходы основаны на привычном редукционизме, то есть на мысленном расчленении исследуемой проблемы на части, что приводит к утрате целостного видения этой проблемы и
нарушению принципа полноты дефиниции. Поэтому предпочтительнее прибегнуть к холистическому (целостному) анализу проблем, связанных с
формированием дефиниции «финансы». Такой результат может обеспечить системология – наука о
системах [11, с.14], которую сегодня следует рассматривать как область научно-практической деятельности, изучающей и использующей системность, организацию и самоорганизацию объектов,
процессов и явлений в природе, науке, технике, обществе и психологии личности [12, с.17].
Формулировка основных положений системологии опирается на основные результаты общей теории систем, которые принадлежат Л. фон Берталанфи [13]. Следуя А.И. Уемову [14], под системой
{S } условимся понимать нечто целое, не разделимое на независимые части, где выделяется совокупность структурных элементов {а} с определенными

Особый вклад в общую теорию функциональных (динамических) систем сделал известный физиолог П.К. Анохин, показавший, что в качестве системы {S } можно рассматривать «… только такой
комплекс избирательно привлеченных компонентов
{а} , в которых взаимодействие и взаимоотношения

(R)

принимают характер взаимоСОдействия компонентов на получение сфокусированного полезного результата ( P ) » [15, с. 35]. ВзаимоСОдействие ( R ) компонентов {а} проявляется при освобождении их от избыточных, не нужных для получения данного конкретного результата ( P ) степеней свободы (возможной деятельности в определен-

( )

ных направлениях) R

свою очередь, результат (цель) через характерные
для него параметры и благодаря обратным связям
имеет возможность так самоорганизовать систему,
чтобы взаимоСОдействия в ней были бы наиболее
благоприятными для достижения этого результата
(цели).
В качестве отправного пункта на пути движения к поставленной цели – выявления сущностного
содержания понятия «финансы» – рассмотрим
сферу человеческого бытия под названием «хозяйственная деятельность», обозначая словом «хозяйство» совокупность средств производства, используемых их владельцем (или обществом) для обеспечения своих потребностей, а «деятельность» – как
последовательность действий для производства
продуктов, удовлетворяющих потребности.
В пункте 1 статьи 3 Хозяйственного кодекса
Украины объявляется, что « … под хозяйственной
деятельностью … понимается деятельность субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, нацеленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, которые
имеют ценовую определенность» [16]. Такая дефиниция обсуждаемого понятия имеет четко выраженную рыночную направленность, так как содержит
присущие лишь рынку атрибуты (признаки) «стоимость» и «цена». Здесь уместнее было бы использовать термин «экономическая деятельность» (либо
«хозяйственно-экономическая»), которая, в отличие
от «(натуральной) хозяйственной», включает процессы обмена или купли/продажи и всегда нацелена
на получение наибольшего результата при минимальном использовании необходимых для этого затрат.
Изначально хозяйственная деятельность человека связывалась с ведением домашнего хозяйства
(домом), то есть со сферой обеспечения жизни
(укрытие, защита) некоей общности людей, их вы-

( R ) , такими, что возникает множество свойств ( P ) , не сводимых к свойствам отдельотношениями

ных частей (элементов). В этом случае можно использовать символьное описание вида [15, с. 103]:

{S} = {{a} R  P} ,

( )

Как правило, R ≥ ( R ) . В

(1)

def

где def – дефиниендум – открытая, атрибутивная,
субъектная формула. Множество структурных элементов {а} может подразделяться на: (1) первичные элементы аэ, неделимые далее (в рамках данной
модели) части системы; (2) компоненты системы ак,
состоящие из множества элементов; (3) подсистемы
апс, выделенные по определенному целевому признаку [14, с. 13].
42
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живания в неблагоприятных климатических (и прочих) условиях, со всеми принадлежностями и атрибутами [17, с. 125]. Акты обмена или купли/продажи
при этом не предполагались. Позже политэкономы
назвали такое хозяйствование «натуральным» [18,
с. 53].
Надо подчеркнуть, что при натуральной форме
хозяйствования с целью обеспечения собственного
выживания в длительных временных периодах и неблагоприятных условиях люди были вынуждены создавать целевые запасы ресурсов (которые позже
назвали фондами). Важно, что распоряжались этими
запасами фактические участники хозяйственного
процесса, коллективного труда. Позднее, – с разделением труда, с возникновением семьи, частной собственности, рынков и государства – процессы создания фондов и контроля над ними стали осуществляться власть имущими особами или сообществами
[19, с. 355-370]. При этом и сами фонды (создаваемые за счет налогов), и связанные с ними процессы
формирования, распределения и перераспределения
уже описывались на языке стоимости.
Адам Смит писал [20, с. 87]: «… У всех цивилизованных народов деньги стали всеобщим орудием торговли, при посредстве которого продаются
и покупаются всякого рода товары или же обмениваются один на другой. Теперь я приступлю к выяснению правил, согласно которым люди обменивают
товары друг на друга или за деньги. Эти правила
определяют так называемую относительную, или
меновую, стоимость товара. Надо заметить, что
слово стоимость имеет два различных значения:
иногда оно обозначает полезность какого-нибудь
предмета, а иногда возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным
предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую – меновой стоимостью».
Совершенно естественно, что меновая стоимость в
большинстве практических ситуаций имеет денежную оценку и может выступать в качестве прогнозного значения цены (тоже в денежных единицах).
Последняя есть результат переговорного процесса,
предшествующего совершающемуся затем акту
купли/продажи товара. Стоимость товара (блага, ресурса, фонда) в этом случае можно понимать как вероятную компенсацию за утрату/приобретение возможности владеть им в результате ненасильственной смены собственника путем эквивалентного обмена/торга [21].
Итак, меновая стоимость блага (товара, услуги)
может оцениваться с помощью денежной единицы,
чего не скажешь о потребительной стоимости, отождествляемой А. Смитом с полезностью. Человек
оценивает для себя полезность блага степенью удовлетворения этим благом нужды, возникающей изза отсутствия (недостатка) факторов (материальных
и/или духовных) его нормального (полноценного)
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жизнеобеспечения. Полезность, а с ней и потребительная стоимость, может иметь лишь субъективную (качественную) оценку типа «хуже/лучше»,
«достаточно/не достаточно» и т.п. Однако от нее (в
виде предельной полезности [18, с. 112], свидетельствующей об уровне «насыщения» благом) может
существенно зависеть меновая стоимость. То благо
(товар, услуга, деньги), которое может вовлекаться
в хозяйственную деятельность (кругооборот) и при
этом генерировать прибавочную стоимость, трансформирующуюся в дополнительные денежные потоки, Карл Маркс назвал капиталом [22, с. 161].
Для объяснения этого феномена Маркс использовал теперь известную всем всеобщую формулу
движения капитала: «деньги – товар – деньги
штрих». В символьном виде она описывается так:
Д→Т→Д' или Д→ (Т – П – Т')→Д'; здесь буквой Д
обозначаются вовлекаемые в хозяйственный оборот
деньги, Т – закупаемый для хозяйственной деятельности товар, П – производственный процесс, Т' –
произведенный в нем новый товар, Д' – деньги, полученные от реализации этого товара. Предполагается, что Д' = Д + ∆Д, где ∆Д – определенное приращение денег, потому Д' ˃ Д (в ином варианте хозяйственная деятельность экономически нецелесообразна). Знаком «→» обозначается соответствующая
транзакция (англ. transaction – неделимая, завершенная операция [23, с. 547]), в ходе которой происходит трансформация денег в товар и наоборот, а
участвующие в ней люди определяют меновую стоимость.
Капиталу присущи следующие свойства [24,
с.21]: (1) он выступает как ограниченный хозяйственный ресурс; (2) он является не только сохраняемым, но накапливаемым хозяйственным ресурсом;
(3) он обладает определенной ликвидностью; в рамках наиболее распространенного толкования – это
способность превращаться в денежную форму, но в
расширенном толковании ликвидность характеризует скорость смены владельца [25, с. 188]; (4) он характеризуется меновой стоимостью, воспроизводящейся в процессе непрерывного кругооборота своих
форм; (5) он может восприниматься как стоимость,
приносящая новую, добавочную стоимость.
Капитал можно идентифицировать, например,
в следующих формах [24, с.22-23]: (1) экономический; в рамках данной формы различают денежный
капитал (финансовые средства), производственный
капитал (средства производства), товарный капитал
(готовые продукты); (2) человеческий капитал; здесь
часто выделяют биофизический или капитал здоровья, интеллектуальный или умственно-психологический капитал, социальный или капитал сотрудничества и взаимодействия; (3) социальный, как совокупность отношений субъектов хозяйствования, порождающих действия.
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В статье [8] изменение меновой стоимости вовлеченного в хозяйственную деятельность капитала
уподобляется его целенаправленному движению и
предлагается рассматривать в качестве финансов,
как экономической категории. Для получения такого результата был использован принцип, базирующийся на утверждении о том, что один и тот же
признак не может характеризовать сущность двух
разных явлений или объектов. Более того, для отражения сущности объекта исследования достаточно
даже одного единственного («родового») признака
при условии, что он свойственен исключительно для
данного объекта. В итоге появляется утверждение,
что «…финансы, проявляясь в форме денежных отношений, по своей сути представляют собой целенаправленное движение меновой стоимости капитала в денежном измерении, которое имеет знакопеременный во времени характер. … Движение меновой стоимости капитала следует понимать в самом
широком смысле этого слова: а) как целенаправленное движение меновой стоимости между экономическими субъектами; б) как целевое движение меновой стоимости в рамках одного владельца; в) как изменение во времени меновой стоимости активов и
пассивов экономического субъекта» [8, с.51].
Результат красив, но не вполне исчерпывающий, оставляющий впечатление незавершенности.
Оно усиливается от содержащегося во всех дефинициях словосочетание «денежные отношения». В
русском языке слово «отношение» толкуется как
«… взаимное общение, связь между кем-нибудь, образующаяся на какой-нибудь почве…» [26, с. 383].
В рассматриваемом случае в качестве такой почвы
выступают деньги. Однако, как и почему они
должны появляться?
Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим
такой пример. Представим ситуацию, когда хозяйка
некоего дома для удовлетворения нужд своей семьи
выпекает из произведенных семьей ингредиентов
хлеб, которым затем кормит своих домочадцев. Она
фактически производит благо, полезный продукт с
присущей ему потребительной стоимостью. Эту деятельность, включающей в себя операции (процессы) производства, распределения, потребления
и, возможно, утилизации остатков хлеба, можно отнести к хозяйственной (в рамках представления о
натуральном хозяйстве), результатом которой есть
созданное благо либо потребительная стоимость.
Предположим, что ближайшие соседи просят
эту хозяйку печь хлеб также и для них, а чтобы компенсировать все затраты, договариваются снабжать
ее всеми ингредиентами для последующих выпечек
на две семьи. Теперь деятельность данной хозяйки
можно рассматривать как хозяйственно-экономическую, результатом которой есть продукт для обмена
со своей созданной стоимостью [27, с.152], что яв-

ляется своеобразной платформой для транзакции эквивалентного обмена одних продуктов на другие.
Пусть из полученных в результате обмена продуктов хозяйка выпекает достаточное для обеих семей количество хлеба, а появившийся при этом
«припек» (это известный феномен в хлебопекарном
деле [28, с. 244]) реализует жителю соседней улицы
за деньги (точнее, обменивает после предварительного торга на такой общепризнанный и высоколиквидный товар, как деньги). Предположим, что после
определенного количества продаж выпеченного хозяйкой хлеба у нее накапливается определенная
сумма денег, достаточная для закупки всех необходимых ингредиентов и выпечки хлеба на продажу.
Пусть получаемая при этом сумма денег превышает
сумму вложенных в хозяйственную деятельность
денег, тогда можно говорить о целенаправленном
движении меновой стоимости капитала в денежном
измерении или его капитализации, что можно принять в качестве целевого признака уже финансовоэкономической деятельности.
Рассмотренный пример порождает графическую интерпретацию видов деятельности хозяйки в
виде «матрешки», приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Модельные представления о месте
финансов в хозяйственно-экономической
деятельности
Сферу жизнедеятельности человека, формирующуюся вокруг транзакций производства благ, их
распределения между нуждающимися в них членами семьи с последующим потреблением и утилизацией остатков, можно обозначить термином «хозяйство». Ту часть данной сферы жизнедеятельности, в которой создается стоимость и совершаются
транзакции обмена, резонно назвать «экономикой».
Если же в сфере экономики выделить транзакции
наращивания вложенного в хозяйственно-экономическую деятельность капитала в денежном измерении, тогда появляется возможность выделить сферу
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ций между ними ( R ) ради достижения поставлен-

деятельности под названием «финансы». В основе
всех дефиниций содержится специфическая деятельность (транзакции) по достижению конкретных (специфических) целей, а (вполне определенные) отношения в них будут играть, вероятнее
всего, не основную, вспомогательную роль.
Разобранный пример указывает на целесообразность системного (холистического) подхода к
установлению сущностного содержания всех трех,
взаимосвязанных между собою сфер жизнедеятельности хозяйствующего субъекта. Общей для них
особенностью является наличие субъектов хозяйственной деятельности {а} , всевозможных транзак-

ных целей ( P ) . Системное описание всех трех сфер
в форме (1) подсказывает необходимость и возможность введения трехмерной системы координат
{SP ; SR ; Sa } , в рамках которой можно описать свойства или цели каждой сферы деятельности, совокупность ее структурных элементов и отношения (транзакции) между ними (рисунок 2). В итоге проявляется столь важное качество, как {SP ; SR ; Sa } -пространственная (и, вероятно, временная) целостность
всех сфер жизнедеятельности хозяйствующих субъектов.

Sa

SP

SR
Рис. 2. Координатное пространство хозяйствующих субъектов отдельно взятого государства
Все совершающиеся транзакции сопровождаются возникновением и потоковым движением соответствующих ценностей в материальной, энергетической и информационной формах. Здесь целесообразно перейти от рассмотрения транзакций (операций) к рассмотрению процессов (или бизнес-процессов [29, с. 29]). Потоковый характер процессов
позволяет использовать для описания и управления
ними хорошо зарекомендовавший себя язык логистики, как мышления, направленного на организационно-структурное и организационно-аналити-
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ческое совершенствование потоковых процессов человеческой деятельности любого содержания [30,
с.127]. В рамках такого описания свое естественное
место при получении запланированного результата
занимают любые фонды со всеми процессами их
формирования, распределения и перераспределения
(что когда-то вменялось в обязанность исключительно общественным финансам [31]).
Итак, можно прийти к следующим дефинициям:
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хозяйство – сфера жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех уровней (личность, семья,
фирма, община, государство), в рамках которой они
осуществляют процессы целенаправленного производства, распределения, потребления и утилизации
остатков созданной потребительной стоимости
(благ) для элиминации собственных нужд (надобностей), биологически заложенных в человеческой
природе (это надобности в пище, одежде, чувстве
безопасности, ощущении принадлежности к группе,
уважении);
экономика – сфера жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех уровней (личность, семья,
фирма, община, государство), в рамках которой они
осуществляют процессы целенаправленного и максимально эффективного создания стоимостей (товаров) и последующего их обмена для удовлетворения
потребностей всех субъектов хозяйственно-экономической деятельности;
финансы – сфера жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех уровней (личность, семья,
фирма, община, государство), в рамках которой они
обеспечивают высокоэффективную экономическую
деятельность, осуществляя при этом процессы целенаправленного движения меновой стоимости своих
капиталов в денежном измерении для достижения
запланированных уровней их капитализации.
Поскольку все три сферы «живут» в едином
{SP ; SR ; Sa } -координатном пространстве, большинство процессов (и целевых результатов) из разных
сфер связаны между собою (это находит своё отражения в их названиях, например, «хозяйственноэкономические» или «финансово-экономические»
результаты деятельности). Так, уже достаточно
давно известна, например, модель материально-финансовых потоков, охватывающих как сферу производства (экономики), так и сферу финансов [32, с.
231].
Понятно, что каждый из разобранных бизнеспроцессов в едином {SP ; SR ; Sa } -координатном пространстве требует сопровождения в виде набора
правил, инструкций, рекомендаций и прочего, что
можно обозначить словом «отношения», чем руководствуются все субъекты хозяйственной деятельности и что получило название институтов. Последние, безусловно, являются составной частью
{SP ; SR ; Sa } -координатного пространства и воспринимаются как набор общепризнанных правил и норм,
которые обладают относительной неизменностью и
специфицируют поведение индивидуумов в определенных повторяющихся ситуациях и обязательно
дополнены механизмами контроля и поддержки выполнения норм (что приводит к физическому выделению институтов в {SP ; SR ; Sa } -координатном пространстве) [33, с.19]. Норму следует толковать как

«… правило, предписание или образец, адресованные в силу традиции, обычая или указаний соответствующих лиц или органов конкретному или неопределенному множеству агентов и определяющие
характеристики восприятия, интерпретации или использования социально-экономической информации для принятия решений, поведения и формирования отношений в обществе» [33, с.16].
Любому социально-экономическому (в том
числе и финансовому) институту должна соответствовать система норм, которая может включать
следующие пять компонент [33, с.35]: (1) базисные
нормы, выражающие основные положения данного
института (ядро института); (2) дополнительные
нормы, входящие в «защитный слой» института, который играет роль буфера между факторами, воззрениями и действиями агентов и ядром института;
(3) вспомогательные инструктивные поддерживающие нормы, формирующие механизмы мониторинга, контроля и поддержки соблюдения норм ядра
института; (4) ценностные нормы, определяющие
общее направление оценок данного института, формирующихся в сознании людей (как входящих в состав носителей института, так и «сторонних наблюдателей»); (5) когнитивные нормы, регулирующие
процесс восприятия сути и действия норм различными субъектами.
Для финансовых институтов перечисленные
выше группы норм могут иметь следующее (как
пример) содержание (см. таблицу).
Субъекты хозяйственной деятельности {а} и
обслуживающие их финансовые институты (которые в данной работе подробно не исследуются) составляют финансовую систему любого уровня. В такой системе имеют право на легитимное существование:
– финансовый поток – это поток капитала в денежном измерении, сформированный и активизированный хозяйствующим субъектом с целью его запланированной капитализации;
– финансовый ресурс – это аккумулированное
хозяйствующим субъектом любое количество капитала любой природы в денежном измерении с отложенной капитализацией:
– финансовый капитал – это финансовый ресурс, не имеющий потребительной стоимости, то
есть в чистом виде деньги и денежные агрегаты;
– финансовая деятельность – объединяет все
виды действий с финансовым капиталом.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В рамках системного подхода для выявления сущностного содержания понятия «финансы»
можно утверждать следующее.
Финансы – это составляющая сферы жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех уровней
(личность, семья, фирма, община, государство), в
рамках которой они обеспечивают высокоэффек46
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тивную экономическую деятельность, осуществляя при этом процессы целенаправленного движения меновой стоимости своих капиталов в денежном измерении для достижения запланированных
уровней их капитализации.
В основу данной дефиниции кладется деятельность, реализующаяся в виде потоковых процессов,

что позволяет использовать для описания множества проблем в финансах универсальный язык логистики. Содержащийся в более ранних дефинициях
финансов термин «отношения» есть институциональный атрибут, «провоцирующий» подмену сущностного содержания обсуждаемой дефиниции.
Таблица

Содержание системы норм для финансовых институтов
Название группы норм
Базисные
Дополнительные

Поддерживающие

Ценностные
Когнитивные

Содержание норм
Капитал должен всегда «работать», то есть капитализироваться, что выражается в целенаправленном движении его меновой стоимости в денежном измерении
Все известные виды финансовых операций: (1) с капиталом – страхования, кредитования, залог, валютная ипотека; (2) по переводу денег – трансфер, аккредитив, инкассо,
банковский перевод; (3) инвестиционные – аренда, лизинг, траст, кредит, франчайзинг;
(4) спекулятивные – свопинг, валютный арбитраж, процентный арбитраж, валютная
спекуляция
Принципы управления финансами: (1) плановость и системность; (2) целевая направленность; (3) диверсифицированность; (4) стратегическая ориентированность; (5) опережающее управление; (6) соотношения текущего финансирования и накопления капитала
Наиболее полное удовлетворение человеческих потребностей
Ассортиментная, ценовая, сбытовая и коммуникационная политики

Одинаковость целевых функций финансов у
субъектов хозяйствования всех уровней свидетельствует о более четком представлении всех возможных форм капитала и их трансформациях. Поэтому
в качестве современной цели общественных финансов нужно рассматривать не только возникающую
при распределении общественных фондов потребительную стоимость, но и капитализацию человеческого капитала на всех уровнях хозяйствования: от
отдельно взятой личности до государства включительно. Задействованный в последующих хозяйственно-экономических циклах обновленный человеческий капитал обеспечит дальнейший рост национального богатства, что выступит в качестве определяющего условия саморазвития общества на всех
уровнях.
Холистический (системный) подход позволил
наполнить новым сущностным содержанием дефиниции финансового потока, финансового ресурса,
финансовой деятельности, финансового института и
финансовой системы.
Дальнейшие исследования необходимо посвятить развитию полученных в данной работе результатов.

И.Д. Шутак // Європейські перспективи. – 2015. –
№ 7. – С. 13-18. 4. Філософський енциклопедичний
словник / ред. В. І. Шинкарук. – Київ: Абрис, 2002.
– 742 с. 5. Кононюк А.Е. Понятология (Общая теория понятий). Книга 3. Теория определений понятий
/ А.Е. Кононюк. – Київ: Освіта України, 2014. –
656 с. 6. Ушакова Л. Н. Общие правила формулирования дефиниций / Л.Н. Ушакова // Молодой ученый. – 2008. – №1. – С. 190-196. 7. Захарченков
С.П. Обґрунтування концепції дослідження сутності фінансів / С.П. Захарченков // Фінанси України.
– 2009. – № 9. – С. 108-114. 8. Захарченков С.П.
Финансы как целенаправленное движение меновой
стоимости капитала / С.П. Захарченков // Бизнес-информ. – 2010. – № 7. – С. 48-54. 9. Захарченков С.П.
Трактовка финансов в зарубежной литературе / С.П.
Захарченков // Бизнес-информ. – 2011. – № 4. –
С. 117-125. 10. Захарченков С.П. Советская теория
финансов в контексте мировой финансовой науки /
С.П. Захарченков // Бизнес-информ. – 2011. – № 8. –
С. 122-129. 11. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Дж. Клир; пер. с
англ. – Москва: Радио и связь, 1990. – 544 с.
12. Флейшман Б.С. Основы системологии / Б.С.
Флейшман. – Москва: Радио и связь, 1982. – 368 с.
13. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем –
критический обзор /Л. фон Берталанфи // Исследования по общей теории систем: сборник переводов.
– Москва: Прогресс, 1969. – С. 23-89. 14. Уемов
А.И. Системный подход и общая теория систем /
А.И. Уемов. – Москва: Мысль, 1978. – 272 с.
15. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей
теории функциональных систем / П.К. Анохин //
Принципы системной организации функций. –

Литература
1. Останин В.А. Концепт понятия «финансы»:
проблемы метода познания / В.А. Останин, Ю.В.
Рожков, В.В. Глухов // Финансы и кредит.– 2011. –
№ 22 (454). – С. 2-9. 2. Ишина И.В. Многоаспектность терминологии финансовой науки и ее эволюция / И.В. Ишина // Аудит и финансовый анализ. –
2015. – № 5.– С. 199-203. 3. Шутак И.Д. Понятия,
термин, определение: концептуальный подход /

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

47

А. В. Сериков
Москва: Наука, 1973. – С. 5-61. 16. Господарський
кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
17. Ушанков В.А. «Хозяйство» и «экономика»: общее и особенное, или Два смысла / В.А. Ушанков //
Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова. – 2015. – № 6. – С. 124-141.
18. Теоретическая экономика. Политэкономия:
учебник для вузов / под. ред. Г.П. Журавлевой и
Н.Н. Мильчаковой. – Москва: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997. – 485 с. 19. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства /
К. Маркс, Ф. Энгельс // Избранные произведения: в
3-х т. – Москва: Политиздат, 1981. – Т. 3. – С. 211 –
370. 20. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; пер. с англ. –
Москва: Эксмо, 2007. – 960 с. 21. Сєріков А.В. Модель оцінки вартості блага: синтезуючий підхід /
А.В. Сєріков // Актуальні проблеми економіки. –
2008. – № 12 (90). – С. 236-246. 22. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. / Карл
Маркс; пер. с нем. – Москва: Политиздат, 1973. –
907 с. 23. Большой англо-русский политехнический
словарь: В 2-х томах. Около 200 000 терминов. Т. II
(M–Z) / С.М. Баринов, А.Б. Борковский, В.А. Владимиров и др. – Москва: Рус. яз., 1991. – 720 с. 24. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их
конвертация / В.В. Радаев // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 4. – С. 20-32. 25. Сєріков
А.В. Сутність грошей: нетрадиційний погляд / А.В.
Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми
економіки. – 2008. – № 9(87). – С.184-189. 26. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов /
под ред. Н.Ю. Шведовой. – 19-е изд., испр. –
Москва: Рус. яз., 1987. – 750 с. 27. Томпсон А. Экономика фирмы / Артур Томпсон, Джон Формби; пер.
с англ. – Москва: ЗАО «Издательство БИНОМ»,
1998. – 544 с. 28. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник. – 9-е изд.; перераб. и доп. / Л.Я. Ауэрман; под общ. ред. Л.И. Пучковой. – СПб.: Профессия, 2005. – 416 с. 29. Репин
В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация / В.В. Репин. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 с. 30. Семененко
А.И. Логистика. Основы теории: учебник для вузов
/ А.И. Семененко, В.И. Сергеев. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 544 с. 31. Бастейбл Ч.Ф. Общественные финансы / Ч.Ф. Бастейбл; пер. с англ.
под ред. С.П. Захарченкова. – Харьков: Виват, 2016.
– 808 с. 32. Могилевский В.Д. Методология систем:
вербальный подход / В.Д. Могилевский. – Москва:
Экономика, 1999. – 256 с. 33. Клейнер Г.Б.

Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер; ЦЭМИ РАН. – Москва: Наука, 2004. – 240 с.
Сєріков А. В. Фінанси: холістичний підхід
У статті на основі цілісного аналізу проблеми
показано, що фінанси – це складова сфери життєдіяльності господарюючих суб'єктів всіх рівнів (особистість, сім'я, фірма, громада, держава), в рамках
якої вони забезпечують високоефективну економічну діяльність, здійснюючи при цьому процеси цілеспрямованого руху мінової вартості своїх капіталів в грошовому вимірі для досягнення запланованих рівнів їх капіталізації. Перевизначено поняття
фінансового потоку, фінансового ресурсу, фінансової діяльності, фінансового інституту і фінансової
системи.
Ключові слова: дефініції, фінанси, фінансова діяльність, фінансові інститути, системи, потоки, ресурси.
Сериков А. В. Финансы: холистический подход
В статье на основе целостного анализа проблемы показано, что финансы – это составляющая
сферы жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех уровней (личность, семья, фирма, община,
государство), в рамках которой они обеспечивают
высокоэффективную экономическую деятельность,
осуществляя при этом процессы целенаправленного
движения меновой стоимости своих капиталов в денежном измерении для достижения запланированных уровней их капитализации. Переопределены
понятия финансового потока, финансового ресурса,
финансовой деятельности, финансового института и
финансовой системы.
Ключевые слова: дефиниции, финансы, финансовая деятельность, финансовые институты, системы, потоки, ресурсы.
Serikov A. Finance: a cholistic approach
The main goal of the article is to show by basing
on a holistic analysis of the problem that finances are the
component of vital activity sphere for economic entities
of all levels (personality, family, firm, community,
state), within which they provide highly efficient economic activity and at the same time fulfil the processes
of purposeful movement of capital exchange value in
monetary terms to achieve originally planned levels of
capitalization. There are conceptions which are redefined such as financial flow, financial resource, financial
activity, financial institution and financial system.
Keywords: definitions, finance, financial activities,
financial institutions, systems, flows, resources.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ
ВІДНОСИН У СФЕРІ ТУРИЗМУ1
Постановка проблеми. Протягом десятиліть
туризм зазнавав постійного зростання та поглиблення диверсифікації, щоб стати однією із самих
швидкозростаючих сфер економіки у світі. Сучасний туризм тісно пов’язаний з розвитком і охоплює
все більше нових напрямів. Ця динаміка перетворила туризм на ключовий стимул соціально-економічного прогресу. Сьогодні обсяг туристичного ринку дорівнює або навіть перевершує експорт нафти,
продуктів харчування або автомобілів. Туристичний
бізнес став одним із основних гравців на ринку міжнародної торгівлі і в той же час є одним з основних
джерел доходу для багатьох країн, що розвиваються. Це зростання йде рука в руку з посиленням
диверсифікації та конкуренції між дестинаціями.
Глобальне поширення туризму в промислово розвинених і розвинених країнах забезпечує економічні
вигоди та зайнятість у багатьох суміжних галузях –
від будівництва до сільського господарства або телекомунікацій. За даними Всесвітньої туристичної
організації (World Tourism organization – UNWTO),
у 2016 р. частка туризму у світовому ВВП склала
10%, 1/10 робочих місць належить сфері туризму,
обсяг експортних надходжень – $ 1,5 трлн, 7% – частка у загальному світовому експорті та 30% – світового експорту послуг [1]. Сучасний туризм часто
називають феноменом суспільства споживання за
декількома причинами. По-перше, це один з самих
наочних проявів глобалізації в культурному, економічному і політичному вимірах. По-друге, масовий
туризм одночасно виступає як продукт глобалізації.
Тільки в період інтенсивного розвитку транснаціональних зв’язків стало можливим створення відносно дешевого і доступного міжнародного пасажирського транспорту і глобальної системи телекомунікацій, що забезпечило безпрецедентну мобільність
населення. Нарешті, саме сучасне суспільство споживання з багаточисельним середнім класом сформувало попит на такий вид відпочинку, як туризм, а
останній став помітним драйвером зростання в
секторі послуг та економіки у цілому [2]. Все це
обумовлює актуальність дослідження тенденцій
глобалізації та регіоналізації відносин у сфері ту-

ризму в зв’язку з економічною роллю, суспільною
значущістю туризму, необхідністю обґрунтування
напрямів розв’язання суперечностей, які виникають
у процесі функціонування соціального економічного інституту туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить про те, що проблемам теоретико-економічного аналізу глобалізації, розуміння і тлумачення
цього феномену, дослідженню причин формування
та наслідків глобалізаційних процесів, їх впливу на
функціонування світової економіки приділяли значну увагу такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як: О. Білорус, М. Вульф, В. Власов, Г. Гордєєва, А. Горєлов, М. Козловець, Н. Навроцька, А. Проскуріна,
Є. Семенюк, С. Сіденко, М. Симонова, О. Снєгова,
Л. Шило, М. Ялі та ін. Безпосередньо приділенню
уваги науковців питанням впливу процесів глобалізації на розвиток туризму присвячені роботи О. Валуйського, Г. Ворошилової, С. Грібової, Д. Єсімової, В. Зайцевої, К. Кучеренко, К. Лєбєдєва, Я. Мариняка, А. Парфіненка, М. Рожко, І. Селезньової,
Г. Скляра, В. Шалаєва та ін. Однак в опублікованих
працях ще недостатня увага приділена глобалізації
та регіоналізації відносин у сфері туризму, що й
обумовило актуальність даного дослідження.
Метою дослідження є характеристика взаємозв’язку глобалізації та регіоналізації, виявлення
відмінних рис та особливих факторів впливу кожного з цих процесів на сферу туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проаналізуємо погляди відомих учених на рушійні
сили та причини розвитку сучасного процесу глобалізації економіки. Так, характеризуючи поняття
«глобалізм» і «глобалізація» М. Козловець вважає,
що їх доцільно розглядати у двох аспектах: теоретико-методологічному і науково-галузевому. Перше
передбачає з’ясування загальної сутності цього
явища і процесу, а друге – його конкретну сутність і
прояв у конкретних сферах життєдіяльності соціуму. Щодо поняття «глобалізм», то воно постає як
об’єктивний стан взаємопроникнення економічних,
соціально-політичних, культурних та інших сфер
життя між країнами і народами. Така необхідність
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виникає незалежно від волі людей у процесі розвитку продуктивних сил і споживання, хоча це взаємопроникнення реалізується через їхню діяльність. Завершальним є поняття «глобалізація», яке виступає
процесом встановлення взаємозв’язків в економічній, соціальній, політичній, духовно-культурній та
інших сферах життєдіяльності різних соціумів і
котрий регулюється політикою держав, їх лідерів та
інших суб’єктів. Глобалізація – це зміни всієї ієрархії життєдіяльності людства, внутрішньо суперечливий, парадоксальний процес, оскільки іншим аспектом глобалізації є процес локалізації, який містить
явища інтеграції і дезінтеграції [3, с. 119–120, 129].
Схожу позицією займає Є. Семенюк, стверджуючи,
що глобалізація уособлює як досягнення світової
спільноти, так і найгостріші її проблеми. Сприяючи
оптимізації якихось аспектів життя, вона водночас
детермінує і нові суперечності всередині людства.
Звичайно, це природно: без суперечностей немає розвитку, соціального поступу. Важливо лише, щоб
такі суперечності не перетворювалися на антагоністичні конфлікти, що загрожують людству глобальною катастрофою [4, с. 15]. Погоджуються з пануючою думкою О. Білорус та В. Власов, які також виокремлюють ці поняття і вважають, що глобалізація – це універсалізація всіх сфер громадського
життя, що зумовила нову стадію інтернаціоналізації
господарського життя, злам національних кордонів,
розвиток світових ринків товарів, послуг, фінансів,
праці, інформації, тобто апофеоз усесвітньої ринкової економіки. Глобалізм – система абсолютної економічної і політичної влади нових глобальних монополістичних корпорацій, які вийшли з-під контролю
націй-держав свого походження і базування. Глобалізація – політична, економічна і соціальна система
постмонополістичного капіталізму (імперіалізму).
Вона неминуче веде до суспільного соціально-економічного устрою, який є нічим іншим, як новим імперіалізмом [5, с. 18, 24–25]. Викладені тези щодо
тлумачення даних категорій мають за основу погляди дослідників Швейцарського економічного інституту (Swiss Economic Institute), які розробили
проект визначення Індексу рівня глобалізації країн
світу (KOF Index of Globalization), які визначають
глобалізацію як процес, який руйнує національні
кордони, інтегрує національні економіки, культури,
технології та управління, а також формує складні
відносини і взаємозв’язки, опосередковані через
різноманітні потоки, що включають людей, капітали, ідеї тощо. Тому даний індекс включає в себе
змінні, що вимірюють економічні (обсяг міжнародної торгівлі, рівень міжнародної ділової активності,
торговельні потоки, міжнародні інвестиції, тарифна
політика, обмеження і податки на міжнародну торгівлю тощо), соціальні (рівень культурної інтеграції,
відсоток іноземного населення, міжнародний туризм, міжнародні особисті контакти, обсяг телефон-

ного трафіку, поштових відправлень, транскордонних грошових переказів, інформаційні потоки, розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури тощо) та політичні (членство держав в міжнародних організаціях, участь в міжнародних місіях,
ратифікація міжнародних багатосторонніх договорів, кількість посольств та інших іноземних представництв в країні тощо) аспекти глобалізації [6].
Наступна група науковців розглядає глобалізацію в суб’єкт-об’єктному плані або тлумачить її у
вузькому чи широкому сенсі. Так, О. Валуйський
вважає, що у науковій дискусії необхідно розрізняти
широке та вузьке тлумачення «глобалізації». У широкому розумінні – це процес універсалізації, становлення єдиних для людства зв’язків та відносин у
різних галузях суспільного життя, стадія історичного процесу, що зачіпає інтереси усіх народів,
якісно новий рівень об’єднання сучасного суспільства. У вузькому значенні – це конкретні явища,
процеси та тенденції в глобалізованому світі. Глобалізація – нове вимірювання загальності людського
буття, складний та суперечливий процес сходження
народів до формування глобальної людської спільноти під впливом потужних соціально-інформаційних змін в усіх сферах соціуму. Науковець вважає,
що глобалізацію та міжнародний туризм можна
розглядати як суперечливу єдність об’єктивного і
суб’єктивного. Глобалізація – об’єктивне явище,
процес, на який можна впливати і який здатен керувати об’єднаними, солідарними зусиллями людей.
Однак сучасне людство ще не стало суб’єктом, який
у змозі спрямувати власний розвиток гуманітарними, соціально-культурними траєкторіями. Як наслідок, сучасний етап глобалізації не лише збагачує
творчі сили людини та суспільства, а й спричиняє
явища, що ускладнюють життя особистості і суспільства. Отже, глобалізація впливає на міжнародний туризм суперечливо: в одних ситуаціях відкриває сприятливі перспективи, в інших – породжує
проблеми та небезпеку. Задля стійкого розвитку
міжнародний туризм має пристосовуватися до змін
[7, с. 309–311]. Аналогічний підхід до тлумачення
даної категорії має Л. Шило, наголошуючи, що основними причинами формування глобалізаційних
процесів стали: процес інтернаціоналізації, який
приводить до поглиблення співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності; науковотехнічний прогрес (вихід на якісно новий технічний
рівень організаційно-економічних відносин, транспортних та комунікаційних зв’язків завдяки появі
інформаційних технологій); загострення проблем,
що є загальними для всіх країн світу і важливими з
точки зору збереження та розвитку людської цивілізації. Тому у вузькому значенні глобалізацію можна
визначити як вищу стадію інтернаціоналізації, а у
широкому розумінні – це сукупність таких процесів
і явищ, як транскордонні потоки товарів, послуг, ка50
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піталу, технологій, інформації та міждержавне переміщення людей; територіальну та інституціональну
інтеграцію ринків; переважання орієнтації на світовий ринок у торгівлі, інвестуванні та інших трансакціях [8, с. 63–64].
Заслуговує на увагу цікавий погляд на дану
проблему О. Снєгової, яка вважає, що глобалізація
нероздільно пов’язана з процесами модернізації суспільства. Вона стверджує, що глобалізація –
об’єктивний процес, який втілюється взаємодією
взаємопов’язаних тенденцій. Цей процес, заломлюючи і синтезуючи зовнішні впливи, розвивається за
своєю внутрішньою логікою. Сплавляючи воєдино
результати людської діяльності і тим самим надаючи їм нової якості, глобальні процеси трансформують вигляд всієї світової спільноти. На відміну від
глобалізації, модернізація, у вузькому розумінні,
здійснюється, головним чином, цілеспрямовано і реалізується в формі проектів. Відмінності двох розглянутих процесів виявляються і в їх спрямованості.
Глобалізація розвивається одночасно по вертикалі і
горизонталі, а вектор модернізації спрямований
вертикально: від «дикості» до «цивілізації». В
суб’єкт-об’єктному плані модернізація оцінюється
двояко: з позиції загальноісторичного розвитку процес модернізації суспільств об’єктивний, а з позиції
здійснення, вибору альтернатив розвитку модернізація носить суб’єктивний характер. Це обертається
розбалансованістю взаємодії різних сфер діяльності,
територій, культурних спільнот. Наростання глобальних загроз свідчить про те, що сучасна модернізація не справляється зі своєю традиційною роллю.
Модернізація все частіше розглядається як глибоко
суперечливий процес, що тяжіє до кризи культури і
загрожує катастрофою не тільки на рівні відсталих
країн, а й найбільш передових товариств. Модернізація більше не може гарантувати вирішення суперечностей глобалізації. Таким чином, на думку дослідниці, глобалізація є сучасною формою модернізації, в ході якої змінюється співвідношення
об’єктивності та суб’єктивності в процесах культурної взаємодії на користь перших, що не скасовує
необхідності контролювання глобалізаційних процесів [9, с. 165–167]. Як зазначає з цього приводу
С. Сіденко, істотна суперечність сучасної глобалізації полягає в тому, що вона об’єктивно спрямована
на об’єднання світу шляхом його гомогенізації й
універсалізації на основі еталонних інститутів, технологій і зразків поведінки, наштовхується на принципово несумісні політичні системи і культурні
норми, рівні соціально-економічного та політичного
розвитку країн, способи життя, уклади, системи цінностей, які важко уніфікувати. Тому спроби форсувати універсалізацію в політичній, економічній, культурній сферах часто мають примусовий, нав’язаний характер. У даний час науковці, політики та громадські діячі дійшли висновку, що глобалізація як
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процес розвитку взаємозалежності країн і реґіонів
світу досягла такого рівня, на якому виникає необхідність постановки питання про створення системи
глобального управління. Є різні погляди на цю
проблему, проте нині вважається, що глобальна система управління являтиме собою багаторівневу систему інститутів, здатних забезпечити керований
розвиток в умовах глобалізації. Лише керований і
регульований процес глобалізації економіки може
сприяти зростанню добробуту та рівності для більшості народів світу. Тільки установлення світового
порядку, базованого на праві, на діалозі культур,
утвердженні миру і толерантності, може сприяти
зближенню цивілізацій [10, с. 89–92]. Схожий погляд має М. Вульф (головний економічний оглядач
газети Financial Times), який стверджує, що глобалізація – це інтеграція економічної діяльності різних
країн. Її супроводжують інші форми інтеграції – в
першу чергу, пересування людей і поширення ідей.
Її визначають три взаємопов’язані сили – технології,
інститути і політика. На всьому протязі історичного
процесу головною рушійною силою глобалізації є
технологічні та інтелектуальні інновації. Інститути,
з точки зору дослідника, також важливі. У минулому міжнародну торгівлю підтримували імперії,
сьогодні міжнародній торгівлі сприяють договори і
різноманітні міжнародні організації, регіональні
об’єднання, а також напівдержавні та повністю приватні інститути. Хоча вектор розвитку технологій
вказує в одному напрямку – в сторону можливостей
для економічної інтеграції – це не відноситься до інститутів. Імперії з’являються і зникають. Коли після
Другої світової війни стався розпад європейських
імперій, більшість нових незалежних країн відмовилися від міжнародної торгівлі, вважаючи її експлуататорською. Це наводить думку науковця про третій чинник – політику. Прагнення нових незалежних
країн, що розвиваються, до самодостатності зумовило кардинальний розворот у політиці. Найважливішим розворотом стала світова криза глобалізації,
яка відбулася за двома світовими війнами і Великою
депресією. За цим послідував розпад сформованого
валютного порядку, а торгівля стала піддаватися все
більшим обмеженням. Після Другої світової війни
під егідою США серед країн з високими доходами
стала поширюватися обмежена лібералізація, переважно в торгівлі та рахунках поточних операцій.
Далі, в кінці 70-х, а також в 80-х і 90-х роках в
усьому світі почалася лібералізація внутрішнього
ринку, перехід до відкритої міжнародної торгівлі та
ослаблення валютного контролю [11, с. 22–23].
Дана позиція підтверджується М. Ялі, який вказує,
що головною рушійною силою сучасної глобалізації
є інформаційно-технологічна революція, а також породжені нею інформаційні технології, які об’єднали
розвинуту частину світу в єдину комунікативну систему, створивши спільний фінансово-інформацій51
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ний простір і призвели до значних трансформацій в
усіх галузях соціально-політичного життя. Сучасна
глобалізація не спричинює «кінець держави», а
радше сприяє виробленню цілого спектру стратегій
пристосування, а в певному сенсі – й більш активної
держави. Відповідно, вона не послаблює влади національних урядів, а навпаки, переформовує і реструктурує її у відповідь на зростання складності
процесів управління в усе більш взаємозалежному
світі. Починаючи з другої половини ХХ ст. починається інший тип глобалізації, що позначений розвитком Ноосфери, розкриттям інформаційних основ
коеволюції людини, планетарних феноменів життя,
створенням глобальних комунікаційних мереж та
початком космічного етапу людської історії. Тут
вже на перший план виступило не просто масштабне
розширення людської діяльності, а універсальна
структуризація її механізмів та результатів [12,
с. 70].
Отже, проаналізувавши зміст основних підходів до тлумачення категорії глобалізації та її сучасних форм, необхідно зробити деякі узагальнення та
висновки. По-перше, глобалізація як процес має
різне тлумачення, якому можна надати різне значення і наповнення залежно від типу учасників
(суб’єктів) глобальної економіки або конкретної
сфери життєдіяльності соціуму. По-друге, глобалізація – суперечливе явище, що відбиває зміну якості
розвитку світової економіки, міжнародних відносин
і має як позитивні, так і негативні наслідки. Потретє, глобалізація має різні форми прояву – економічну, політичну, культурну, інформаційну та територіально-демографічну, які впливають на розвиток
і функціонування світової економіки та суспільства.
Розгляд даного питання буде не повним без обґрунтування факторів розвитку процесу глобалізації
та її проявів в різних сферах дійсності. Так, Н. Навроцька вважає, що глобалізація світогосподарських
зв’язків проявляється як тісне та стійке сполучення
окремих факторів, що сприяють як її екстенсивному
(просторовому), так і інтенсивному (якісному) розвитку. Головні фактори, що визначають сучасний
зміст глобалізації економіки: інтенсифікація зовнішніх товарних потоків; інтелектуалізація економіки; транснаціоналізація виробництва; боротьба за
володіння ресурсами і їх розподіл; міжнародна міграція робочої сили; глобалізація фінансових ринків;
формування міжнародної інфраструктури; розвиток
регіональної інтеграції; утвердження глобальної регулюючої ролі міжнародних економічних і фінансових інституцій; уніфікація споживчих уподобань і
стандартів життя; формування економічної ідеології
глобалізму; глобальне об’єднання соціально-культурних сфер [13, с. 99–101].
Дана позиція підтверджується і В. Зайцевою,
яка деталізує, уточнює фактори розвитку процесу
глобалізації, і зазначає, що глобалізацію світового

господарства зумовили такі взаємопов’язані фактори: міжнародний поділ праці; інтернаціоналізація
фінансів; нові інформаційні та технологічні системи; посилення конкурентної боротьби між новими
індустріальними країнами і провідними промислово
розвиненими державами; гомогенізація міжнародного споживчого ринку [14, с. 58–59]. На думку
М. Симонової, розвитку процесу глобалізації сприяли в основному три фактори:
1) лібералізація ринку капіталу і дерегулювання фінансових послуг;
2) подальше відкриття ринків для торгівлі та
інвестицій, що стимулювало зростання міжнародної
конкуренції;
3) кардинальна роль інформаційних і комунікаційних технологій в економіці. У кожному з цих
випадків ринкові механізми і конкретна державна
політика зіграли важливу роль в якості детермінанти цих змін. За своїм значенням глобалізація
могла б розглядатися як феномен, який рухається
стратегіями і поведінкою фірм, які реагували на ці
зміни. Уряди через міжнародні організації також
відіграли важливу роль [15, с. 396].
А. Проскуріна та Г. Гордєєва серед факторів,
що визначають глобалізацію, виділяють такі:
− виробничо-технічний, який передбачає різке зростання масштабів виробництва, міжнародні
форми його здійснення, якісно новий рівень засобів
транспорту і зв’язку, що забезпечує швидке поширення товарів і послуг, ресурсів та ідей з додатком
їх в найбільш сприятливих умовах;
− науково-технологічний, який визначається
економічними вигодами використання передового
науково-технічного, технологічного і кваліфікаційного рівня провідних у відповідних областях зарубіжних країн, для прискореного впровадження нових рішень при щодо менших витратах;
− економічний, що включає небувалу концентрацію і централізацію капіталу, що сприяє формуванню єдиного ринкового простору;
− інформаційний – радикальна зміна засобів
ділового спілкування, обміну економічною, фінансовою інформацією, що створює можливості оперативного, своєчасного та ефективного вирішення виробничих, науково-технічних, комерційних завдань
не гірше, ніж усередині окремих країн;
− соціальний, що виявляється в ослабленні
ролі звичок і традицій, соціальних зв’язків і звичаїв,
подоланні національної обмеженості, що підвищує
мобільність людей в територіальних, духовних і
психологічних відносинах, сприяє міжнародній міграції;
− політичний, що виражається в ослабленні
жорсткості державних кордонів, полегшення свободи пересування громадян, товарів і послуг, капіталів, а також у розвитку спеціалізованих міжнародних організацій;
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тощо, але також, наприклад, і туризм, який є невід’ємною властивістю суспільства споживання, породженого західофікованою формою глобалізації
[18, с. 14]. Однак незважаючи на це, на нашу думку,
соціальний економічний інститут туризму може
стати саме тим механізмом розв’язання суперечностей розвитку глобальної економіки, досягнення основних суспільно-політичних цілей, єдності і згоди
в поглядах, зниження невизначеності у взаємовідносинах, засобом попередження виникнення конфліктів, подолання дисгармонії, формування гармонічних відносин в суспільстві за допомогою досягнення
компромісу між мораллю і вигодою на засадах соціального партнерства.
У даний час розвиток глобалізації залежить не
від волі та інтересів окремих країн, а й від міжнародних організацій, впливової міжнародної фінансово-економічної бюрократії, чиї рішення все частіше є не тільки де-факто, а й де-юре обов’язковими
для номінально суверенних держав. Глобалізація
отримує, таким чином, інституційно свідомо спрямоване оформлення. Провідні міжнародні економічні організації перетворюються в центри формування інституційно-правового каркасу світового
економічного порядку, їх діяльність все більше взаємопов’язана, ідеологічне забезпечення здійснюється міжнародними групами засобів масової інформації.
У туризмі вихід підприємств за національні
межі зумовлений специфікою туристської діяльності та її продукції – туристського продукту, який
складається з набору товарів і послуг туристичного
призначення. Частина цих товарів і послуг виникає
в країнах, які генерують туристські потоки, друга
частина – в країнах і регіонах, які знаходяться на
шляху їх просування (транзитний регіон), третя – в
країнах призначення. Тому велика частина туристських підприємств прямо або опосередковано бере
участь в міжнародному поділі праці, зовнішньоекономічних відносинах з приводу купівлі-продажу туристичних продуктів [19].
В умовах глобалізації суспільного життя посилюються сумісно-розділені відносини концентрації,
інтеграції, інтернаціоналізації підприємств сфери
туризму та органів державної влади на засадах
партнерства. Сумісно-розділений характер мають
відносини об’єднання підприємств сфери туризму в
асоціації індустрії гостинності, професійні туристичні об’єднання, міжнародні організації, профспілкові й молодіжні організації, національні асоціації
туристичних агентств під егідою UNWTO – правонаступниці Міжнародного союзу офіційних туристських організацій (International Union of Official
Travel Organisations – IUOTO) заснованого у 1934 р.
(рис. 1).

− екологічний, що обумовлює об’єднання зусиль світової спільноти, консолідацію ресурсів, координацію дій в різних сферах.
В контексті наведених вище думок, цілком
можна стверджувати, що глобалізація, як історичний процес розвитку світу з метою його перетворення на уніфіковану та стандартизовану систему,
явище неминуче і обумовлене зростаючим впливом
факторів, які характеризують певні тенденції його
розвитку, якісні зміни у суспільному житті. Іншими
словами, глобалізаційний процес відрізняють всебічність, тобто поєднання економічної, політичної і
соціокультурної інтеграції; масовість («демократичність»), тобто залучення всіх соціальних верств;
планетарність (тенденція до поширення на всю земну кулю); спонтанність (мимовільність, самоорганізація), тобто відсутність у інтеграційних процесів
зовнішнього джерела у вигляді спеціального організатора, і хаотичність – невпорядкованість інтеграційних процесів [16, с. 64–65]. Відповідно, А. Горєлов зазначає, що тенденція глобалізації – це продовження об’єднання, інтеграції людських спільнот, тепер уже на глобальному рівні. Глобалізація проявляється в таких сферах діяльності: політичній, економічній, інформаційній, транспортній, екологічній,
демографічній, військовій, культурній. У своїй роботі дослідник задається питанням: Що змінить
епоху глобалізму? Можливо, епоха космізму, тобто
оволодіння космосом об’єднаним людством. На
його думку, намічається наступна схема геополітичного розвитку: Епоха Великих географічних відкриттів → Епоха глобалізму → Епоха космізму
[18, с. 87–90].
Процеси глобалізації і місце у них соціального
економічного інституту туризму науковці бачать наступним чином. Як стверджує В. Шалаєв, ситуація
глобалізації може бути розглянута як поширення суспільства масового виробництва і масового споживання на основі західної системи цінностей, цілей і
зразків організації суспільної життєдіяльності народів, впроваджуваних в формі західофікації (залучення і підпорядкування), у формі насамперед ліберально-споживчої системи цінностей. В основі західнофікаційнного глобального проекту розвитку
світу, безсумнівно, знаходиться сутнісний перетворений фактор західного капіталу, його потреб, інтересів і цілей (за К. Марксом). І роль капіталу тут амбівалентна. Безсумнівно, що він як перетворена
форма суспільного життя народів, поколінь, індивідуумів, виконує найважливішу і об’єктивно значиму
функцію організатора і регулятора економіки, виробництва та бізнесу. Але в той же час ця перетворена форма, стаючи самостійною силою, підминає
під себе, нівелюючи всі найважливіші соціальні інститути, без яких неможливе суспільне життя людей, перш за все такі, як мораль, право, релігія, сім’я

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

53

Ю. В. Карпенко
Як свідчать дані рис. 1, станом на серпень
2016 р. у складі UNWTO – 156 держав-членів, а також 6 територій – асоційованих учасників, 2 спостерігача та понад 400 учасників, що приєдналися (членів Ділової Ради UNWTO, Рада UNWTO з освіти та
оперативної групи UNWTO з управління туристичними центрами), які представляють підприємства
приватного бізнесу, навчальні заклади, туристичні
асоціації, місцеві адміністрації тощо. Слід зауваПівденна Азія

жити, що на початку функціонування цієї організації у 1975 р. до її складу входило лише 65 державчленів, а Україна приєдналася до її складу у 1997 р.
Зараз, найбільші частки серед окремих регіонів за
кількістю держав-членів, що входять до складу
UNWTO мають Африка – 32% та Європа – 27%,
у інших субрегіонів відповідно: Америка – 15%,
Східна Азія та Тихий океан – 12, Близький Схід – 8,
Південна Азія – 6%.
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Рис. 1. Кількість держав-членів UNWTO за регіонами світу в 2016 р. [20]
Сучасний туризм схильний до процесів глобалізації, а це означає, що посилюється взаємозалежність держав і окремих регіонів, які утворюють світову спільноту, їх поступову інтеграцію в загальну
систему з єдиними для всіх правилами і нормами
економічної, політичної і культурної поведінки, а
тому питання про підвищення рівня довіри між
суб’єктами управління і зміцнення партнерських
відносин представляється особливо актуальним.
Глобалізація в туризмі характеризується єдиним інформаційним простором для суб’єктів ринку, наявністю споживачів послуг в різних точках світу, міжнародними представництвами суб’єктів туристичного бізнесу і каналами поширення продукції, розміщенням виробництва з урахуванням максимально
можливої реалізації конкурентних переваг, економією, одержуваною від міжнародного масштабу діяльності, високими витратами на удосконалення
продукції та мінливими технологіями, державним
регулюванням галузі (введення єдиних стандартів
надання послуг, стимулювання і підтримка певних
видів туризму, захистом прав споживачів) [21, с. 9].
Правові засади державного регулювання в
сфері туризму закладає Глобальний етичний кодекс
туризму [22], що являє собою всеосяжний звід основоположних принципів діяльності та норм моралі,
котрі визнані обов’язковими для даного виду діяль-

ності. Даний документ був прийнятий Генеральною
асамблеєю UNWTO у 1999 р., а у квітні 2016 р. на
17-му засіданні Всесвітнього комітету з етики туризму його статус було змінено на міжнародну конвенцію, що регулює відносини між суб’єктами міжнародного права через створення відповідних прав
та обов’язків. Прагнучи надати державам-членам
допомогу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття
та в діяльності за програмою «Єдина Організація
Об’єднаних Націй», UNWTO в більшості випадків
прямо або опосередковано веде роботу у відповідності до даного кодексу туризму і його принципів.
Такі питання, як зміна клімату, біорізноманіття, скорочення бідності, захист уразливих груп населення,
економічна і соціальна стійкість розвитку туризму,
розширення прав і можливостей місцевих і корінних
громад, доступ до освіти, навчання і гідної зайнятості, так само як і відповідальна ділова практика в
секторі туризму, є найважливішими сферами діяльності для UNWTO, її членів та зацікавлених
суб’єктів сектора туризму [23, с. 14]. Тобто, основна
мета даного документу – це сприяння збільшенню
вигоди від розвитку сфери туризму для населення і
зведення до мінімуму його негативних впливів на
усі сфери суспільного середовища.
Зростання ролі сталого розвитку обумовило необхідність виникнення організації, яка б займалася
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питаннями його методології та оцінки. Такою організацією стала створена Глобальна Рада з питань
Сталого Туризму (The Global Sustainable Tourism
Council – GSTC) [24] з глобальним членством, включаючи агенції ООН, неурядові організації, національні та регіональні уряди, провідні туристичні компанії, готелі, туроператори, особи та громади, які
прагнуть до досягнення найкращих практик у сфері
сталого туризму. GSTC є незалежною, некомерційною, нейтральною, віртуальною без головного офісу
організацією зареєстрованою в США, співробітниками якої є волонтери. Місія GSTC – встановлення і
керування глобальними базовими стандартами стійкості в подорожах і туризмі на основі власних розроблених критеріїв. Дані критерії становлять основу
її діяльності як глобального органу з акредитації для
програм сертифікації. GSTC безпосередньо не сертифікує жодної продукції чи послуги, але вона акредитує тих, хто її формує, надає, виробляє. Розроблені GSTC критерії поділяються на дві групи: критерії для дестинацій і галузеві критерії. Це основні
принципи та мінімальні вимоги, яких має досягти
будь-який туристичний бізнес чи дестинація, щоб
захистити та підтримувати природні та культурні ресурси світу, одночасно забезпечувати туристичний потенціал як інструмент збереження та подолання бідності. Ці принципи спираються на чотири стовпи: сталий менеджмент; соціально-економічні наслідки; культурні наслідки; вплив на навколишнє середовище (включаючи споживання ресурсів, зменшення забруднення та збереження біорізноманіття та ландшафтів).
Основними компонентами глобалізації міжнародного туризму можна назвати розширення інтернаціональних економічних зв’язків у туристичному
виробництві, зростання інтернаціоналізації факторів туристичного виробництва (за допомогою збільшення прямих і портфельних закордонних інвестицій, обміну знаннями й технологіями, зняття мігра-

ційних обмежень тощо), поширення транснаціональних корпорацій (ТНК) у туристичному бізнесі (характерними рисами яких є взаємозамінність і взаємозалежність організаційної структури, їхня орієнтація на інформаційні ресурси, на ринки з високим
рівнем споживання) [25, с. 27]. Процеси глобалізації
стимулювали стрімкий розвиток ТНК і в туристичній галузі. Функціонування ТНК у сфері туризму
має багато спільного з діяльністю ТНК в інших промислових або сервісних галузях. З одного боку, використовуються в цілому ідентичні стратегії та інструменти закордонної експансії корпорацій, підходи до формування організаційної структури корпорації, джерела глобальних конкурентних переваг.
З іншого боку, специфіка туристичного продукту,
його ціноутворення, конкурентної боротьби, спрямованості міжнародних туристичних потоків формує цілий ряд особливостей процесів формування і
розвитку туристичних ТНК, їх взаємодії з урядами
країн базування і приймаючих держав, визначення
стандартів корпоративного будівництва [26, с. 119].
Глобалізація в сфері туризму – це процес різкого посилення міжнародних туристичних потоків,
потоків послуг, інформації і технологій, наслідком
якого є посилення взаємозв’язків і взаємодії підприємств і організацій туристичного бізнесу у світовому масштабі, а також виникнення глобальних
форм його інтеграції. Поряд із загальними рисами
вона має певну специфіку, яка в основному
пов’язана з особливостями турпродукту, що являє
собою комплекс послуг, які надають підприємства і
організації різних сфер і галузей діяльності. У
зв’язку з цим більшість ТНК, які працюють на ринку
туристичних послуг, створені за галузевим принципом – готельний, ресторанний бізнес, транспорт
тощо [27, с. 15].
Основу відносини глобалізації в сфері туризму
складають процеси транснаціоналізації у готельному бізнесі (табл. 1).
Таблиця 1

Провідні готельні оператори світу, 2013–2015 рр.*
Найменування,
місцезнаходження штаб-квартири
Marriot International / Starwood Hotel &
Resorts, USA**
Hilton Worldwide, USA
Intercontinental Hotels Group, GB
Wyndham Hotel Group, USA
Jin Jiang International / Plateno Hotel
Group, CHI
Choice Hotels Intercontinental , USA
Accor Hotels, FRA
Starwood Hotel & Resorts, USA
Home Inns Hotel Group, CHI
Best Western Hotels & Resorts, USA
Carlson Rezidor Hotel Group, USA

Кількість готелів, од.

Кількість номерів, од.

Темп приросту
номерів, %
2014/
2015/
2013
2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

3672

3783

5456

638793

653719

1071096

2,3

39,0

3992
4602
7342

4115
4697
7485

4480
4963
7760

659917
675982
627437

678630
686873
645423

737992
726876
671900

2,8
1,6
2,9

8,0
5,5
3,9

-

-

6000

-

-

640000

-

-

6199
3515
1121
1772
4013
1077

6303
3576
1161
2180
4046
1079

6379
3815
2787
3903
1092

497023
450199
328055
214070
307305
166245

502663
461719
339243
256555
314318
168927

504357
500366
311608
303768
172234

1,1
2,6
3,4
15,4
2,2
1,6

0,3
7,7
17,7
-3,4
1,9

* Джерело: складено та розраховано автором на основі даних MKG Hospitality database, повідомлень компаній.
** У 2015 р. Marriot International придбала корпорацію Starwood Hotel & Resorts за $ 12,2 млрд.
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Як свідчать дані табл. 1, найбільша готельна
мережа в світі Intercontinental Hotels Group, яка тримала свій титул з 2004 р., поступилася лідерством
Marriot International, коли останньою у 2015 р. був
подоланий рубіж 1 млн номерів не за рахунок органічного зростання, а у результаті злиття зі Starwood
Hotel & Resorts. За повідомленням Marriott
International, на сьогоднішній день компанія нараховує понад 6000 готелів у 122 країнах, з доходами, які
склали у 2016 фінансовому році більше $ 17 млрд.
Також, змінилася п’ятірка лідерів у результаті появи
на ринку Shanghai Jin Jiang International Hotels
Development Co Ltd – дочірнього підприємства, що
входить до складу китайського державного підприємства Jin Jiang Hotels Group, яке придбало 81% акцій компанії Keystone Lodging Holdings Ltd власника
Plateno Group за $ 1,53 млрд. У результаті чого дана
група зараз нараховує понад 6000 готелів у 55 країнах, де працює понад 100 млн співробітників.
В ресторанному бізнесі процеси транснаціоналізації відбуваються в мережах швидкого харчування. За даними прес-релізів компаній нами виділено 10 найбільших мереж швидкого харчування у
світі: лідером є McDonald’s (35 тис. ресторанів по
усьому світу), чистий прибуток якого зріс у 2016 р.
на 3,5% і склав $ 4,69 млрд; Subway, яка працює за
франшизою (42 тис. ресторанів у 107 країнах); KFC
(18,9 тис. ресторанів у 188 країнах); Starbucks (понад 23 тис. магазинів у 64 країнах); Burger King
(13,5 тис. ресторанів у 90 країнах); Pizza Hut
(11,5 тис. ресторанів у 94 країнах); Domino’s Pizza
(11 тис. ресторанів у 70 країнах); Dunkin’ Donuts
(11 тис. ресторанів у 33 країнах); Taco Bell (6,5 тис.
ресторанів у 20 країнах); Dairy Queen (5,7 тис. ресторанів у 30 країнах). Слід також додати, що Taco
Bell, KFC, Pizza є брендами американської корпорації – оператора ресторанного бізнесу Yum! Brands
Inc., яка показала зростання у 2016 р. на 33% з чистим прибутком $ 1,352 млрд.
Серед міжнародних перевізників отримала розповсюдження така форма глобальних партнерських
об’єднань авіакомпаній, як авіаційні альянси. У світі
сформована глобальна тріада Star Alliance, SkyTeam
та Oneworld, що включає 52 великі і середні авіакомпанії (або 1,5% від приблизно 3200 авіакомпаній
світу), яка контролює близько 60% світового обсягу
пасажирських перевезень з маршрутним охопленням практично всіх частин світу: Азії, Америки, Африки, Європи, Австралії і Океанії. Авіакомпанії –
члени трьох глобальних альянсів базуються в понад
110 міжнародних вузлових аеропортах (або 27,5%
від приблизно 400 аеропортів світу, які обслуговують міжнародні магістральні та регіональні перевезення). Левова частка загальносвітових авіаперевезень припадає на країни реєстрації членів глобальних альянсів: США, Великобританію, Японію,
Францію, Канаду, Німеччину та Італію. Основна

причина формування альянсів авіакомпаній – очікування синергетичного ефекту, тобто отримання більшої ефективності від спільної роботи, ніж могли б
домогтися окремі компанії, а також скорочення витрат, що набуває важливого значення в періоди світових фінансово-економічних криз і природних катаклізмів. Крім того, консолідовані авіаперевізники
прагнуть досягти ефекту масштабу, в результаті
якого збільшення масштабів виробництва продукції
веде до зниження собівартості продукції (послуг).
Утім, завжди існує точка насичення, при якій зі збільшенням програми випуску собівартість продукції
вже не знижується, оскільки цей фактор може вичерпати себе [28].
На даний момент туроператорську діяльність в
світі контролюють глобальні корпорації та концерни, які мають зазвичай характер інтегрованих
структур (мережі турагентств, готелі, авіакомпанії,
круїзні суда, Інтернет-портали та інші активи у
сфері туризму), серед провідних на світовому ринку
можна назвати наступні:
− TUI Group (Німеччина) – компанія, яка після
об’єднання у 2014 р. з дочірньою компанією TUI
Travel (Великобританія), яка у свою чергу утворилися у результаті злиття у 2008 р. материнської
групи TUI AG та First Choice Holidays PLC, стала
провідним туроператором, якому належать: більше
ніж 100 літаків, 14 круїзних лайнерів і понад 300 готелів. За повідомленням офіційного Інтернет-ресурсу компанії (http://www.tuigroup.com): станом на
початок 2016 р. кількість її співробітників складає
понад 76,036 тис. осіб, оборот за 2015 р. –
€ 20,01 млрд, а чистий прибуток – € 380 млн. Компанія TUI Ukraine представлена в Україні з 2010 р.
Вона була створена у результаті реорганізації турфірми «Вояж Київ», мережі туристичних агентств «Галопом по Європах» та приєднання у 2013 р. туроператора «Turtess Travel» [29, с. 99–100];
− Thomas Cook Group (Великобританія) – компанія, яка утворилася у результаті придбання у
2001 р. концерном C&N Touristik (Німеччина) та
злиття у 2007 р. з туроператором My Travel (Великобританія). Концерн має дочірні компанії, які займаються авіаперевезеннями: Thomas Cook Airlines,
Thomas Cook Airlines Scandinavia, Airworld, Thomas
Cook Airlines Belgium, Spies та понад 3 тис. туристичних офісів, частина з яких працює за франчайзингом. Цільова група – середній клас. За повідомленням офіційного Інтернет-ресурсу компанії (https:
//www.thomascookgroup.com): станом на початок
2016 р. кількість її співробітників складає понад
21,8 тис. осіб, оборот за 2015 р. – £ 7,834 млрд, а чистий прибуток – £ 19 млн;
− Kuoni Travel (Швейцарія) – підрозділ Kuoni
Group, який займається туроператорською діяльністю. За повідомленням офіційного Інтернет-ресурсу компанії (http://www. kuoni.com): станом на по56
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чаток 2014 р. кількість її співробітників складає понад 11,621 тис. осіб, дохід за 2013 р. – ₣ 154,2 млн, а
прибуток – ₣ 69,2 млн;
− JTB Corporation (Японія) – найбільше бюро
подорожей в Японії і один з найбільших туристичних агентств у світі, що обслуговує туристів переважно з Азії (http://www.jtbcorp.jp).
Характерною рисою процесу глобалізації в
туристичній сфері, що сприяє розвитку партнерських відносин, є зростання ролі сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, зокрема
наявність на ринку послуг так званих глобальних
он-лайн агентств подорожей, де торгівля послугами
відбувається виключно в он-лайн режимі (відсутність офісів, представництв, безпосереднього контакту зі співробітниками). Серед провідних онлайн агентств подорожей виділяють наступні
(http://www.travelweekly.com), з оборотом у 2013 р.
відповідно: 1) Expedia – $ 39,4 млрд; 2) Priceline
(Booking.com) – $ 39,2 млрд; 3) American Express –
4) Carlson
Wagonlit
Travel
–
$ 30,3 млрд;
$ 26,9 млрд; 5) BCD Travel – $ 22,4 млрд; 6) HRG
North America – $ 16,0 млрд; 7) FCA USA –
$ 13,1 млрд; 8) Orbitz Worldwide – $ 11,4 млрд;
9) AAA Travel – $ 3,8 млрд; 10) Fareportal/Travelong – $ 3,5 млрд.
Як бачимо, у зв’язку із зростанням швидкості
руху і обсягів товарів, послуг, технологій і транснаціоналізації капіталів відбувається процес економічної інтеграції між країнами, що сприяє перетворенню національних економік і всесвітню. Однак зараз, наукове осмислення даних процесів вказує на
те, що глобалізація супроводжується процесами
протилежної спрямованості, зокрема регіоналізації
відносин, як однієї з прикметних ознак нашого часу.
На думку, переважної більшості науковців, глобалізація кардинально змінює пріоритети в системі кон-

курентних переваг регіонів: вона позбавляє регіони
традиційних переваг, оскільки локальні ресурси набувають глобального характеру. Глобалізація не
лише мінімізує значення традиційних регіональних
конкурентних переваг, але й нівелює роль відстані
як захисного бар’єру у конкурентних процесах.
Отже, глобалізація перетворює регіони на повноправних учасників міжнародних економічних відносин, але разом з тим актуалізує для них необхідність
ідентифікації та захисту унікальних локальних конкурентних переваг як імперативів підвищення міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобальної конкуренції [30].
Згідно з останніми даними статистичних
видань UNWTO у 2016 р., кількість міжнародних
туристських прибуттів зросла на 3,9% і склала
1235 млн, що на 46 млн більше ніж у попередньому
періоді. Це був сьомий рік поспіль за середніми
темпами зростання міжнародного туризму після
глобальної економічної кризи 2009 р. Дослідження
UNWTO показали, що у 2016 р. кількість міжнародних туристських прибуттів збільшилася в інтервалі
від 3,5 до 4,5% на рік, що відповідає довгостроковій
перспективі розвитку туризму до 2030 р. На туристичні потоки у 2016 р. вплинули три основні фактори: незвично сильні коливання валютного курсу,
зниження ціни на нафту й інші товари та зростання
глобальної турботи про безпеку. У Африканському,
Азійському та Тихоокеанському субрегіонах
UNWTO зафіксовано зростання близько 8% туристських прибуттів, найбільш відвідуваний Європейський регіон показав зростання лише на 2%, Американський субрегіон показав зростання на 4,3%. Прибуття на Близькому Сході були неоднорідними і
скоротилися на 4,1%, через нестабільну геополітичну ситуацію в регіоні, зокрема на це вплинув
збройний конфлікт у Сирії (рис. 2).
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Рис. 2. Розподіл туристичного потоку за субрегіонами UNWTO у 2016 р. [31]
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Отже, сучасна геополітична реальність та її
вплив на стратегію соціально-економічного розвитку ґрунтується на безпеці і політичній стабільності у світі як основних умовах сталого розвитку туризму. Нинішній глобальний політичний клімат
підвищує ризики для всіх учасників міжнародного
туристичного ринку. Серед основних геополітичних
чинників, що безпосередньо впливають на динаміку
і розподіл туристичних потоків є: політичні перевороти, вплив яких на туристичні потоки найяскравіше простежується на прикладі близькосхідних
країн; терористичні атаки, де туризм є найпривабливішим явищем, що використовується як інструмент
політичного впливу, оскільки саме туризм дозволяє
терористам досягнути своїх цілей – гласність, економічна розруха, ідеологічне протистояння з туризмом (який, вочевидь, асоціюється із західним капіталізмом та глобалізацією); військові конфлікти, які
здатні за короткий час знищити туристичну індустрію, які спричиняють глобальне переформатування
структури туристичних потоків у туристичних регіонах, занепад туристичної індустрії. Отже, сучасний
міжнародний туризм є економічною діяльністю з вагомими соціальними та політичними наслідками. Як
форма і процес просторової активності глобального
масштабу він зумовлений соціально-економічними
та культурними чинниками, а також загальною динамікою політичних систем. Разом з тим, туризм є
не тільки реципієнтом міжнародних відносин, а й
активним політичним актором – учасником політичного процесу, який завдяки туристичній та економічній взаємодії впливає на прийняття політичних

рішень. Туризм неодноразово виступав каналом налагодження довіри і взаємодії у державах з різним
суспільно-політичним устроєм, чинником економічної та політичної модернізації, підтримки політичної стабільності [32, с. 14–15, 20].
Туризм є частиною процесу глобалізації, оскільки туристський потік між країнами сприяє перетіканню капіталів, товарів та інформації з одних країн
в інші, розвитку торгівлі, транспорту, комунікаційних систем. Туристи виступають споживачами товарів, благ різних країн, що експортуються і є провідниками даного процесу [33]. Доходи від міжнародного туризму у 2015 р. зросли на 4,4% (з урахуванням обмінних курсів та інфляції) порівняно із
2014 р. і склали $ 1260 млрд [34]. Економічна ефективність міжнародного туризму пов’язана перш за
все з надходженнями валютних коштів, що покращують платіжний баланс, який дає уявлення про
участь країни в світовому господарстві, масштаби,
структуру і характер її зовнішньоекономічних зв’язків, вплив процесів глобалізації, лібералізації економіки. Тому, також доцільно розглянути місце міжнародного туризму у платіжному балансі. За даними
UNWTO та Всесвітньої торговельної організації
(World Trade Organization – WTO) у 2014 р. підсумок
поточних операцій із зовнішнім світом і баланс фінансових операцій з міжнародного туризму склав
$ 1468 млрд, ринкова доля відповідно – 6,1%. Ринкова частка міжнародного туризму у розвинутих
економіках за аналогічний період склала 6,5% при
обсязі $ 955 млрд, а у зростаючих економіках відповідно – 5,5%, де зафіксовано зростання на 0,1% порівняно з 2013 р. при обсязі $ 502 млрд (табл. 2).
Таблиця 2

Міжнародний туризм у платіжному балансі, 2005-2014 рр. [35]
Показники
Світ
Загальний обсяг товарів
і послуг:
- товари
- послуги
у т. ч. міжнародний туризм
Розвинуті економіки
Загальний обсяг товарів
і послуг:
- товари
- послуги
у т. ч. міжнародний туризм
Зростаючі економіки
Загальний обсяг товарів
і послуг:
- товари
- послуги
у т. ч. міжнародний туризм

2005

2010

$ млрд
2011
2012

2013

2014

2005

12739
10105
2634

18758
14867
3891

22273
17911
4632

22600
18094
4506

23282
18539
4743

23881
18941
4940

100
79,3
20,7

100
79,3
20,7

100
79,6
20,4

100
79,3
20,7

835

1138

1280

1325

1413

1468

6,6

6,1

6,1

6,1

8984
6903
2081

12066
9131
2936

13967
10679
3288

13901
10550
3352

14336
10786
3550

14769
11058
3711

100
76,8
23,2

100
75,7
24,3

100
75,2
24,8

100
74,9
25,1

576

749

852

871

931

955

6,4

6,2

6,5

6,5

3755
3203
553

6691
5737
955

8306
7232
1074

8699
7545
1154

8946
7754
1192

9112
7883
1229

100
85,3
14,7

100
85,7
14,3

100
86,7
13,3

100
86,5
13,5

256

389

428

454

482

502

6,8

5,8

5,4

5,5
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Невід’ємним від політичного фактору глобалізації, одним із ключових драйверів глобальних змін
в суспільстві є її демографічний аспект. Демографічна глобалізація, транслюючи найбільш дорогу
модель споживчої поведінки, підсилює соціальноекономічну поляризацію населення. Поляризація
сучасного світу містить у собі дуже жорстокі протиріччя між вузькою групою населення, що має можливість користуватися всіма досягненнями технотронної цивілізації, і іншим людством, третина
якого живе в умовах, «що принижують людську гідність». Традиційні злидні, які, за словами Антуана
де Сент-Екзюпері, сприймалися більшістю населення як деякий органічний стан, тепер, коли досягнення технотронних розвинених країн поширюються на увесь інший світ, усвідомлюється людьми
як глибока ущербність і периферійність їх власного
буття. Як приклад, що підтверджує це положення,
можна згадати дискусії, які йшли в офіційних колах
Іспанії часів Франко і Португалії часів Салазара
з проблем туризму. Прихильники розвитку цієї індустрії говорили про її очевидні економічні дивіденди; її противники стверджували, що разом з нею
в країну прийде чужорідний спосіб життя, який приведе до повної ерозії правлячих режимів. Так, по
суті, і сталося. Дійсно, позбавлене доступу до світових інформаційних ресурсів населення Іспанії і Португалії і не усвідомлювало (в достатній мірі) рівня
своєї бідності. Чим більше ці країни ставали відкритими, тим більше їх населенню стала кидатися в очі
ущербність своєї «ґрунтової» стратегії розвитку.
Звідси і тиск на політичні режими, який змушує їх
переходити до лібералізації [36, с. 134]. Сучасний
приклад, це Євромайдан та Революція гідності в Україні 2013-2014 рр. Зростання протестних настроїв у
суспільстві фіксувались соціологами ще у 2012 р.,
причин для невдоволення владою було достатньо,
проте коли у 2013 р. Кабінет міністрів М. Азарова
призупинив підготовку до підписання Угоди про
Асоціацію із Євросоюзом та змінив геополітичний
вектор у бік Митного Союзу на чолі з Російською
Федерацією, це змусило людей вийти на вулиці для
протестів. Незважаючи на те що дана угода містила
багато питань зі співробітництва, а саме в сфері юстиції, свободи, безпеки, торгівлі, фінансовому, економічному та секторальному співробітництві тощо,
головним мейнстримом, обіцянкою влади стала ідея
безвізового режиму, зрозуміла більшості представників середнього класу, які бачили Європу в якості
туристів і пам’ятають, як важко отримати візи, гастарбайтерам, які ще й знають, як це працювати в Європі без документів. Отже, демографічна глобалізація проявилася і в активному транслюванні образу і
стилю життя тих чи інших груп населення різних
країн. Однак сьогодні цей процес двосторонній.
Якщо раніше розвинені країни експортували свій
спосіб життя, а відстаючі лише пасивно сприймали
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його, то тепер йде потужний зворотний процес. Досить згадати про хвилю поширення буддизму, його
філософії і психології в Західній Європі і США.
Проте споживча модель як складова сучасного способу життя розвинених країн і модель споживчої поведінки – це продукт експорту з розвинених країн
[36, с. 135].
Глобалізація – це об’єктивний процес у сучасних міжнародних відносинах, провідна роль якого
потребує всебічного, нерозривного дослідження разом із іншим процесом світового розвитку, одного з
головних векторів сучасності, а саме регіоналізації.
Серед науковців панує думка про те, що регіоналізація – це процес, що не просто поруч або паралельно
йде. Співвідношення цих явищ світової економіки
можна визначити як поєднання, як суперечливу взаємодію, яка обумовлена нелінійністю цих процесів.
Глобалізація і регіоналізація інтерпретуються як діалектична взаємодія різноспрямованих процесів.
Глобалізація спрямовується до єдності світової економіки, регіоналізація до його фрагментації. Так, регіоналізація обмежує вільну торгівлю форматом
своїх угруповань, створюючи протекціоністські
бар’єри для третіх країн, що опинилися за межами
регіональних угод і союзів. Крім того, регіональні
об’єднання створюють інституційні альтернативи
таким міжнародним економічним організаціям, які
охоплюють країни світу без урахування їх територіальної прихильності [37, с. 93–94]. Можливо таке
бачення є небеззаперечним, але в цілому з ним можна погодитися, якщо це стосується сфери туризму.
Дана думка, у контексті нашого дослідження, підтверджується іншими дослідниками, які вважають,
що у туризмі глобалізація проявляється в процесі
розвитку масових видів відпочинку, уніфікації послуг, концентрації капіталу транснаціональними
компаніями, розвитку інформаційних технологій. У
той же час глобалізація надає і негативний вплив на
розвиток туризму, оскільки при цьому втрачається
національна, культурна, територіальна своєрідність.
Перед лицем глобальних впливів зростає усвідомлення регіональних інтересів, що проявляється в
протилежному глобалізації процесі регіоналізації.
Наочним прикладом регіоналізації є Європейський
Союз (ЄС), де природний розвиток процесу регіоналізації призвів до вироблення концепції «Європи регіонів», що відбиває посилення ролі регіонів і має на
меті визначення їх місця в ЄС [38, с. 14–15, 18]. З
метою сприяння перетворенню регіонів Європи на
сполучні ланки між ЄС та громадянами у 1985 р.
була створена Асамблея європейських регіонів Європи (Assembly of European Regions – AER), яка є
ключовим партнером Європейських та міжнародних
інституцій з питань регіональної політики. На початку свого розвитку AER об’єднала понад 300 європейських регіонів з різною територією, різним адміністративним і політичним устроєм з 33 держав,
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населенням понад 400 млн осіб, де, зокрема, однією
з перших серед її членів з регіонів колишнього СРСР
була представлена Одеська область. Основним документом який був спрямований на визнання регіоналізму не тільки в ЄС, але і за його межами стала
Декларація з регіоналізму в Європі (1996 р.), яка
кардинально змінила погляди на держані кордони та
їх роль у суспільстві. У ст. 3 § 1 «Повноваження» даного документу проголошено, що «розмежування
повноважень між Державою та регіонами встановлюється державною конституцією або законодавством відповідно до принципів політичної децентралізації та субсидіарності. Відповідно до цих принципів рівень здійснення повноважень повинен бути наскільки це можливо наближений до громадян» [39].
Важливим є те, що у додатку до цієї статті серед
прикладів існуючих повноважень регіонів, виокремлюється туризм, відпочинок та спорт. Це ще раз підтверджує усвідомлення суспільством важливості
сфери туризму у процесах регіоналізації та посилення її ролі не тільки в європейських інтеграційних
процесах, але й у світових. Рівнозначність глобального і регіонального векторів сучасного міжнародного туризму роблять його унікальним і потужним
фактором економічного розвитку на різних ієрархічних рівнях. Використовуючи переваги двох головних тенденцій розвитку світового господарства,
міжнародний туризм наочно демонструє переваги
застосування регіонального підходу в умовах глобалізації, при якому культурна самобутність місцевих
громад та унікальність регіонів перетворюються в
специфічний і одночасно затребуваний масовий туристський продукт [38, с. 18]. Також слід до цього
додати, що своєрідними «трансляторами» ідей регіоналізації в сфері туризму є регіональні туристичні
організації, які здійснюють координацію діяльності,
захист інтересів у міжнародних інституціях та установах туристичних організацій регіону з метою
зміцнення позицій регіонального турпродукту на
світовому ринку. Серед провідних регіональних туристичних організацій можна виділити: Європейську туристичну комісію (Україна стала повноправним членом цієї організації у жовтні 2015 р.), Американське товариство туристичних агентств, Конфедерацію туристичних організацій країн Латинської Америки, Асоціацію туристичних агентств країн
Тихоокеанського регіону.
Висновки. В умовах глобалізації світової економіки інституційне середовище та зокрема економічні інститути, де соціальний інститут туризму займає одне з провідних місць, стали основними акторами, завдяки яким структурується усе економічне
життя у глобальному просторі. Глобалізація відносин в сфері туризму – це багатофакторний, багатоаспектний процес обумовлений зростанням мобільності населення планети в умовах появи й поширення сучасних засобів транспорту, інформаційних

та комунікаційних технологій, міжнародних форм
здійснення господарської діяльності ТНК, що спирається на технологічну й культурну уніфікацію
світу, лібералізацію відносин світогосподарської діяльності на тлі соціально-економічних змін в суспільстві. Сутнісна відмінність регіоналізації відносин
у сфері туризму полягає у тому, що даний процес заснований на природно-географічній, культурно-історичній близькості країн, регіонів та конкуренції
на ринку послуг. Даний процес забезпечує поширення культурної спадщини, збереження економічної ідентичності завдяки відповідним преференціям
та протекціонізму в інституційних межах своїх країн
і за своїми соціально-економічними ефектами може
бути протиставлений потенційним негативним
ефектам глобалізації туризму.
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В статье на основе анализа научных исследований представлена характеристика современных позиций, подходов к определению процесса глобализации и факторов, характеризующих её содержание.
Проанализированы современные тенденции развития туризма как глобального явления современности, основного фактора модернизации экономики и
развития регионов. Выявлены основные закономерности, противоречия, механизмы регионализации и
глобализации отношений, конкретизированы содержательное наполнение сущностного определения
данных процессов в сфере туризма.
Ключевые слова: туризм, сфера туризма, социальный экономический институт туризма, глобализация, регионализация, транснационализация, интернационализация, модернизация.

Карпенко Ю. В. Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму
У статті на основі аналізу наукових досліджень
представлена характеристика сучасних позицій, підходів щодо визначення процесу глобалізації та факторів, які характеризують її зміст. Проаналізовано
сучасні тенденції розвитку туризму як глобального
явища сучасності, основного фактору модернізації
економіки та розвитку регіонів. Виявлено основні
закономірності, суперечності, механізми регіоналізації та глобалізації відносин, конкретизовано змістовне наповнення сутнісного визначення даних процесів в сфері туризму.
Ключові слова: туризм, сфера туризму, соціальний економічний інститут туризму, глобалізація, регіоналізація, транснаціоналізація, інтернаціоналізація, модернізація.

Karpenko Yu. Modern trends of globalization
and regionalization of relations in tourism sphere
The article presents the characteristics of modern
positions, approaches to the definition for the process of
globalization and the factors that characterize its content
due to the analysis of scientific research. There were analyzed the current trends in the development of tourism
as a global phenomenon of modern times, the main factor for modernization of the economy and development
of regions. There were revealed main regularities, contradictions, mechanisms of regionalization and globalization of relations. There was specified the substantive
content of the essential definition for these processes in
the sphere of tourism.
Keywords: tourism, tourism sphere, social economic tourism institute, globalization, regionalization,
trans-nationalization, internationalization, modernization.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Актуальність проблеми. Соціально-екологічна складова згідно принципів сталого розвитку є
найважливішою складовою не лише економічної
безпеки сільського господарства, але й усієї національної економіки, що додатково підкреслюється
13 статтею Конституції України, де серед іншого зазначено, що Україна є соціальною державою і «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права
власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки і людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю» [1]. Підвищення рівня
економічної безпеки на усіх рівнях національної
економіки неможливе без соціальної та екологічної
захищеності населення у містах та селах нашої країни, але на сьогодні існує недостатньо сформоване
наукове підґрунтя для кількісного визначення цих
стратегічних індикаторів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Науковці, які причетні до формування загальної
теорії соціальної безпеки (М. Диба, Л. Ільчук,
В. Кириленко, Є. Крихтін, Е. Лібанова, О. Новікова,
Ю. Олениченко, О. Палій, C. Пирожков, Г. Сілласте, В. Серебряніков, С. Синчук, О. Хомра,
А. Хлоп’єв, П. Шевчук та інші [2–8]), не пов’язували свої дослідження із екологічними проблемами розвитку сільських територій. І незважаючи на
досить велику кількість публікацій у сфері сталого розвитку та економічної безпеки (О. Новікова, О. Амоша, В. Антонюк [9], Ю. Харазішвілі,
В. Дронь, В. Ляшенко [10-11], В. Залізко [12-13] та
ін.), дослідження соціальної та екологічної складових економічної безпеки сільського господарства залишилися недостатньо висвітленими у науковій літературі.
Мета та завдання дослідження. Основна мета
роботи полягає у науковому обґрунтуванні та кількісній оцінці соціально-екологічної складової економічної безпеки сільського господарства на основі
методології інтегрального оцінювання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Соціальна, економічна та екологічна безпека досліджувалися у провідних наукових центрах України
та світу. У науковій літературі зустрічається значна
кількість тлумачень сутності процесу забезпечення
соціального захисту сільського населення, зокрема,
ми поділяємо думку М. Єрмошенка [2], згідно якій
на економічну безпеку все більше впливає здатність
забезпечити ефективний розвиток вітчизняної соціальної сфери.
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Також можна погодитись з думкою, що «…невід’ємною складовою економіки є соціально-трудова сфера. У її центрі – людина з її насущними потребами, інтересами, рівнем життя. У той же час
саме людина є і головним елементом продуктивних
сил суспільства, від рівня мотивації її праці багато в
чому залежить успіх економічних і соціальних реформ» [14, с. 206].
Такий підхід дозволяє на теоретичному рівні
оцінити становище соціальної інфраструктури сільських територій, враховуючи їх деградацію, низькі
доходи сільського населення, демографічні та екологічні проблеми, що робить це дослідження не
лише актуальним, а й нагальним, оскільки воно за
сучасних умов має серйозний вплив на рівень економічної захищеності сільського господарства.
Зупинимось детальніше на соціальній та екологічній складових та їх індикаторах економічної безпеки сільського господарства. Кожна складова має
відповідний набір індикаторів, які можна віднести
до стимуляторів (S) (збільшення яких бажано), або
до дестимуляторів (D) (зменшення яких бажано).
Соціальна безпека сільського господарства
може бути охарактеризована індикаторами, перелік
яких не є взірцем та може бути змінений залежно від
глибини та цілей дослідження (табл. 1).
Для однозначного оцінювання соціальної складової економічної безпеки сільського господарства
аналітично визначимо інтегральний індекс, який забезпечуватиме методологічну єдність усіх показників. Дослідження методичних підходів до інтегрального оцінювання стану розвитку або безпеки виявило низку недоліків, які призводять до викривлених оцінок, тому застосовуються сучасні досягнення інтегрального оцінювання рівня безпеки [15],
а саме:
– форма інтегрального індексу – мультиплікативна (1):
n

It = ∏ zia,i t ;
i =1

a

i

= 1; ai ≥ 0,

(1)

де I – інтегральний індекс; z – нормований індикатор; a – ваговий коефіцієнт;
– метод нормування – комбінований (2):
S : zi =

xi
kнорм

, D : zi =

kнорм − xi
kнорм

, kнорм > xmax ,

(2)

де x – значення індикатора; k норм – нормувальний
коефіцієнт;
63

Т. О. Костюк
Таблиця 1
Індикатори соціальної безпеки сільського господарства*
1. Частка сільського населення (D).
2. Рівень безробіття (D).
3. Коефіцієнт економічної активності сільського населення (S).
4. Коефіцієнт депопуляції (D).
5. Сумарний коефіцієнт народжуваності у сільській місцевості, проміле (S).
6. Загальний коефіцієнт смертності, (число померлих на 1000 осіб наявного населення), проміле (D).
7. Нетто показник відтворення населення на 1 жінку (S).
8. Кількість лікарняних закладів у сільській місцевості, на 10000 осіб сільського населення (S).
9. Кількість самостійних лікарських амбулаторій та поліклінік, на 10000 осіб сільського населення (S).
10. Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, на 10000 осіб сільського населення (S)
*

Джерело: сформовано автором.

– вагові коефіцієнти – динамічні: на основі застосування методу «Головних компонент» (3) та методу «Ковзної матриці» (Ю.М. Харазішвілі [12,
c. 14-15]):

Дуже важливим є визначення вектора порогових значень індикаторів, які характеризують межу
безпечного існування системи, на відміну від занадто спрощених оцінок «не більше», «не менше».
Для визначення вектора порогових значень й індикаторів використовується низка методів [11, 15], з
яких найбільш доступним є метод «t-критерію», якій
полягає у побудові функції щільності ймовірності
для заданої вибірки, розрахунку математичного очікування, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта асиметрії та розрахунку вектора порогових значень з використанням таблиці значень критерію Стьюдента (t-критерію).
Отже, головна мета створення системи індикаторів – моніторинг стану складових безпеки сільського господарства (табл. 2).

 d1c11 + d2 c12 + ... + d j c1 j   w1 

  
w
 d1c21 + d2 c22 + ... + d j c2 j   w2 
Ci × Di = 
, ai = i , (3)
=
wi
....................................   ... 


  
 d c + d c + ... + d c   wj 
2 j2
j jj 
 
 1 j1

де C – матриця абсолютних величин факторних навантажень; D – вектор-матриця дисперсій; a – вагові коефіцієнти; c і d – елементи матриць C і D; w –
результуючій вклад i-го індикатора в інтегральний
індекс.

Таблиця 2
Динаміка індикаторів соціальної безпеки сільського господарства*
Складові та індикатори

2010

Рік
2011
2012
2013
Соціальна складова
31,28
31,18
31,07
7,50
7,50
7,30

2014

2015

1. Частка сільського населення (D) 31,38
32,67
30,85
2. Рівень безробіття (D)
7,10
9,50
9,40
3. Коефіцієнт економічної активно67,50 68,10
67,70
68,50
61,80
60,80
сті сільського населення (S)
4. Коефіцієнт депопуляції (D)
1,561 1,460
1,403
1,441
1,488
1,620
5. Сумарний коефіцієнт народжуваності у сільській місцевості, проміле 1,777 1,801 1,868
1,825
1,827
1,710
(S)
6. Загальний коефіцієнт смертності,
(число померлих на 1000 осіб наяв- 18,733 17,902 17,839 17,837 17,283 18,018
ного населення), проміле (D)
7. Нетто показник відтворення насе0,843 0,854
0,890
0,871
0,871
0,808
лення на одну жінку (S)
8. Кількість лікарняних закладів у
сільській місцевості, на 10000 осіб 0,543 0,333 0,268
0,114
0,104
0,074
сільського населення (S)
9. Кількість самостійних лікарських
амбулаторій та поліклінік, на 10000 3,440 2,956 2,988
0,911
0,591
0,525
осіб сільського населення (S)
10. Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, на 10000 осіб 14,934 12,484 11,553 14,154 13,295 13,205
сільського населення (S)
*
Джерело: складено за даними Держстату України та розраховано автором.
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2016

Вектор порогових
значень

30,76
9,70

35;24;18;12
12,7;8,5;4,5;3,5

60,90

60;65;80;90

1,763

1,2;1,05;1;0,9

1,763

1,32;1,56;2,1;3

17,783

15;11,3;6,8;3,1

0,720

0,9;1,05;1,15;1,2

0,063

0,8;1;1,4;1,6

0,468

1;2;3;4,8

13,133

12,5;14;15,5;18,2
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Отже, використовуючи для розрахунку інтегрального індексу оцінювання соціальної складової
економічної безпеки сільського господарства су-

часні підходи [11, 15], отримаємо динаміку інтегрального індексу соціальної безпеки сільського господарства (рис. 1).

Соціальна безпека
1
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0,8
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0,6
0,5
0,4
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Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу соціальної безпеки сільського господарства
Запропонований методологічний підхід інтегрального оцінювання рівня безпеки передбачає одночасне нормування як індикаторів, так і їхніх порогових значень, що дає можливість порівнювати в одному масштабі динаміку інтегрального індексу та
інтегральних порогових значень, тобто ідентифікувати стан виробничої безпеки (див. рис. 1).
За аналізований період рівень соціальної безпеки сільського господарства тільки у 2006-2012 рр.
знаходився між нижнім пороговим та нижнім оптимальним значеннями, тобто у передкризисній зоні, а
з 2013 по 2016 р. – нижче нижнього порогового значення з негативною динамікою, що становить значну загрозу соціальній безпеці та свідчить про неефективне керування соціальною безпекою галузі. З
10 індикаторів соціальної безпеки 5 знаходиться
нижче нижнього порогу, 4 – на грані нижнього порогу і тільки один – в оптимальній зоні – «Сумарний
коефіцієнт народжуваності у сільській місцевості».
Отже, головною причиною низького інтегрального рівня соціальної безпеки сільського господарства України є перебування низки індикаторів нижче або на грані нижнього порога, а саме:
нижче нижнього порогу – коефіцієнт депопуляції (D); загальний коефіцієнт смертності, (число
померлих на 1000 осіб наявного населення), проміле
(D); нетто показник відтворення населення на одну
жінку (S); кількість лікарняних закладів у сільській
місцевості, на 10000 осіб сільського населення (S);
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кількість самостійних лікарських амбулаторій та поліклінік, на 10000 осіб сільського населення (S);
на грані нижнього порогу – частка сільського
населення (D); рівень безробіття (D); коефіцієнт
економічної активності сільського населення (S); кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, на
10000 осіб сільського населення (S).
Екологічна безпека сільського господарства. Враховуючи територіальні особливості розміщення сільських територій, спочатку розпочнемо
дослідження проблем зміцнення екологічної безпеки селітебних та сільськогосподарських земель,
які безпосередньо впливають на економічну безпеку
сільських територій та країни загалом.
У ХХІ ст. економічні та екологічні проблеми у
результаті глобалізаційних процесів створюють загрозу голоду та скорочення життя на всій планеті.
Негативний антропогенний влив на якість ґрунтів,
висока інтенсивність господарювання, масова вирубка лісів, чорнобильська катастрофа, утворення
міст та сіл «привидів» (спустошених у результаті
спаду економічної діяльності або техногенних катастроф) призводять до серйозних еколого-економічних деформацій, які ослаблюють економічну безпеку України та сусідніх країн, що підтверджує актуальність та важливість досліджуваної тематики.
За часів Радянського Союзу в економіках його
республік працювало олімпійське правило «вище,
швидше, сильніше», яке в основному втілювалось у
зростанні валового внутрішнього продукту. Вважа65
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лось, чим більше буде розорано та посіяно, і в результаті зібрано урожаю, тим швидше наступить комунізм і покращиться добробут населення. Проблеми екології, що стосуються якості земель, історичної їх цінності, не були тоді на першому плані, і
навіть сьогодні вони розглядаються виключно у теоретичній площині. Так само як за часів фашистської окупації вивозили ешелонами український родючий чорнозем, сьогодні, щоправда, в інший спосіб знищується віковий капітал України – родюча
земля. Останнім часом спостерігається «варварське» ставлення до земель сільськогосподарського
призначення та селітебних сільських територій, яке
не підлягає логічному поясненню.
Нагадаємо, що поняття «селітебна територія»
застосовується до тих земель, на яких розміщуються
житлові квартали, ділянки культурно-побутових та
суспільних будівель, зелені насадження суспільного
призначення, вулиці, площі тощо. Дослідження у
цій сфері частіше проводяться для міських територій, оскільки там антропогенний вплив є більш
значним внаслідок високої концентрації населення.
Серед досліджень агроекологічного стану ґрунтів сільських селітебних територій варто відзначити
дослідження Інституту агроекології і природокористування НААН України, де колективом авторів
(О. Фурдичко, Н. Макаренко, Н. Палапа [16]) було
висвітлено деякі аспекти екологічного стану сільських селітебних територій України. Зокрема, ними
встановлено, що у більшості особистих селянських
господарств на присадибних земельних ділянках
вміст фосфору та обмінного калію у ґрунті значно
перевищує нормативні показники (у середньому в 510 разів), а вміст гідролізованого азоту, навпаки, є

недостатнім і коливається у межах від низького до
дуже низького рівнів.
Для вирішення екологічних проблем останнім
часом відбулася активізація кредитних операцій серед сільських жителів та підприємців, що деякими
вченими вважається позитивною ознакою і можливим шляхом до економічного зростання та розширення середнього класу на селі (мова йде про так
звані «теплі кредити»). Але більшість відсоткових
кредитних ставок коливаються від 2 до 4% на місяць
і, враховуючи страхові внески та інші виплати, отримаємо, що за 2 роки користування такими кредитами переплата складатиме майже 100% суми кредиту. Невигідність вітчизняного кредитування підтверджується даними Державного управління статистики, згідно якого учасниками фінансово-кредитних відносин є лише 13,6% провідних сільськогосподарських приватних підприємців (21,8% респондентів вважають, що не зможуть повернути
отриманий кредит [12]).
Ми розділяємо думку В. Залізка [13] щодо використовування однакових методів вирішення соціальних проблем для всіх населених пунктів України
не є доцільним, це так само як розробляти їх для
кожного окремо. Найоптимальнішим способом
зміцнення економічної безпеки сільського господарства є виокремлення характерних соціо-екологоекономічних загроз, які пропонується оцінювати за
методологією інтегрального оцінювання з позицій
економічної безпеки [15].
Екологічну безпеку сільського господарства
пропонується оцінювати за такими індикаторами та
розрахованими пороговими значеннями (табл. 3).
Таблиця 3

Динаміка індикаторів екологічної безпеки сільського господарства*
Складові
та індикатори
1. Рівень удобреної
площі мінеральними
добривами, % (S)
2. Рівень удобреної
площі органічними добривами, % (S)
3. Рівень господарського освоєння земель, % (S)
4. Рівень розораності
території, % (D)
5. Рівень розораності с.-г. земель, % (D)
*

2010

2011

Рік
2012
2013
2014
Екологічна складова

2015

2016

Вектор порогових значень

2,175

1,988

2,134

2,200

2,200

2,500

2,841

3,5;7;14;33,5

60,819

75,718

78,102

80,900

81,800

80,800

79,812

30;50;70;100

68,886

68,855

68,820

68,803

68,779

70,792

72,863

68;69;75;80

53,81

53,85

53,88

53,89

53,90

53,92

53,93

52;30;17;10

78,11

78,20

78,29

78,33

78,37

76,16

74,02

71,5;50;30;20

Джерело: складено за даними Держстату України та розраховано автором.

Отже, використовуючи для розрахунку інтегрального індексу оцінювання екологічної складової
економічної безпеки сільського господарства су-

часні підходи [11, 15], отримаємо динаміку інтегрального індексу екологічної безпеки сільського господарства (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка інтегрального індексу екологічної безпеки сільського господарства
Джерело: побудовано автором.

За результатами розрахунків рівень екологічної
безпеки сільського господарства за 12 років знаходиться практично у стабільному передкризисному
стані – на рівні нижнього порогового значення, що
говорить про повну бездіяльність керівництва в екологічній сфері сільського господарства, про що засвідчує динаміка індикаторів екологічної безпеки. З
5 індикаторів екологічної безпеки 3 знаходяться у
критичній зоні – нижче нижнього порогового значення: рівень удобреної площі мінеральними добривами, % (S); рівень розораності території, % (D); рівень розораності сільськогосподарських земель, %
(D).

Виконуючи наступний етап інтегральної згортки порогових значень (табл. 4) та індикаторів за
формулою (4), отримаємо динаміку інтегрального
індексу соціально-екологічної безпеки сільського
господарства (рис. 3).
2 ,t
I соц.−екол,t = I соц1,t ,t × I екол
,t ,

a

a

(4)

де I CЕЕ,t – інтегральний індекс соціально-екологічa

2 ,t
ної безпеки; I соц
,t – інтегральний індекс соціальної

a

2 ,t
безпеки; I екол
,t – інтегральний індекс екологічної

безпеки; a1, t , a 2, t – вагові коефіцієнти.
Таблиця 4
Вектори порогових значень складових соціально-екологічної безпеки
сільського господарства України*
Окремі складові
Соціальна
Екологічна
Соціально-екологічна
безпека

Нижнє порогове
0,353322
0,202793

Нижнє оптимальне
0,556335
0,432502

Верхнє оптимальне
0,719613
0,646857

Верхнє порогове
0,885244
0,921112

0,272614

0,494609

0,684663

0,901820

Джерело: розраховано автором.

Отже, для соціально-екологічної безпеки сільського господарства України 12 індикаторів з 15
(майже 80%) становлять загрозу безпечного існування. На поліпшення стану цих індикаторів у першу чергу має бути спрямована стратегія розвитку
соціально-екологічної безпеки сільського господарства.
Відомо, що однією з найголовніших складових
інфраструктури будь-якої системи є її енергетична
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складова. Наявність електропостачання відкрила
широкі можливості використання сучасних науково-технічних винаходів, що спростило виконання багатьох видів сільськогосподарських робіт
та покращило побутові умови проживання сільського населення. Проте слід зазначити, що на сьогодні електрична енергія на сільських територіях використовується не повною мірою.
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Рис. 3. Динаміка інтегрального індексу соціально-екологічної безпеки сільського господарства
Так, наприклад, опалення споруд та підігрів
води відбуваються шляхом затрат енергії згорання
природного газу чи твердого палива (дров, вугілля,
брикету і т.д.), що мають гірші показники коефіцієнта корисної дії і високі закупівельні ціни. Більше
того, держава невиправдано витрачає бюджетні
кошти на газифікацію сіл, незважаючи на те, що
останніми роками виникало ряд політично-газових
та військових проблем, зростали ціни на природний
газ і нафтопродукти, тому варто більш інтенсивно
використовувати електроенергію.
При цьому потрібно враховувати, що на території України (до останнього часу) електроенергії
вироблялося з надлишком і тому, доцільно шукати
інноваційні способи збільшення інтенсивності та
ефективності використання електричної енергії на
сільських територіях. Зокрема, доцільно збільшити
пільги на електроенергію у сільській місцевості, що
стимулюватиме приватний бізнес активніше відкривати в межах сільських територій несільськогосподарські підприємства, які вимагають значних затрат
електроенергії, що позитивно вплине на зниження
сільського безробіття та надасть поштовх економіці
сільських територій.
Враховуючи, що на більшості сільських територій України найбільш поширеним є аграрне виробництво, де у зв’язку зі створенням сучасних автоматизованих комплексів з використанням комп’ютерних технологій кількість людей, які задіяні в
сільськогосподарському виробництві, зменшилась у
рази. Так, приватному підприємцю за наявності сучасної техніки достатньо вісьмох працівників для
обслуговування більше 5000 га орних земель.
Тобто, скупивши (чи взявши в оренду) землі сільських територій одного села роботу отримає до 1%
населення. Однією з відповідей на питання, що робити решті 99%, можливо, є модернізація сільської
системи складських приміщень, ангарів та заготі-

вельних контор, а також створення на таких сільських територіях пунктів з переробки вирощеної
продукції, на яких буде розміщено сушильне, охолоджувальне, сортувальне обладнання тощо.
Отже, як перспектива подальших досліджень,
потребує врахування індикаторів енергетичної безпеки сільського господарства в екологічній складовій. Для соціальної складової потрібно врахування
індикаторів рівня життя, тіньової зайнятості, тіньової заробітної плати та ін.
Висновки.
1. Для ідентифікації рівня соціальної та екологічної складових економічної безпеки у галузі сільського господарства розроблено перелік індикаторів, які характеризують окремі сфери економічної
діяльності: для соціальної – 10 індикаторів; для екологічної – 5 індикаторів. Наведений перелік не є
взірцем та може бути змінений залежно від глибини
та цілей дослідження.
2. Для кожного індикатора розраховано вектор
порогових значень (нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, верхній поріг) з урахуванням досвіду економічно розвинених країн за методом «t - критерію», що дозволило визначити головні
загрози безпечного існування економічної системи – соціально-екологічної безпеки сільського
господарства України. Для соціально-екологічної
безпеки сільського господарства України 12 індикаторів з 15 (майже 80%) становлять загрозу безпечного існування.
3. Проведено ідентифікацію стану соціальноекологічної безпеки сільського господарства України, що визначає ефективність функціонування, з
використанням сучасної методології інтегрального
оцінювання, а саме: форма інтегрального індексу –
мультиплікативна; метод нормування – комбінований; вагові коефіцієнти – динамічні. Дослідження
засвідчує вкрай незадовільний стан соціальної та
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екологічної безпеки сільського господарства та потребує негайних заходів щодо їх пом’якшення або
усунення.
4. Впровадження системи моніторингу і рейтингування соціо-еколого-економічної ефективності діяльності сільськогосподарських виробників
дозволить виявити чинники, які сприяють або перешкоджають досягненню сталого розвитку, розробити заходи щодо підвищення ефективності функціонування суб’єктів сільського господарства та визначити пріоритетні завдання для посилення економічної безпеки сільських територій.
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Костюк Т. О. Соціально-екологічна складова економічної безпеки сільського господарства
За сучасною методологією проведено інтегральне оцінювання рівня соціально-екологічної безпеки сільського господарства України, що засвідчує
вкрай незадовільний (критичний) стан соціальної
безпеки та передкризовий стан екологічної безпеки.
Виявлено загрози в кожній складовій та розраховано
вектор порогових значень з урахуванням досвіду
економічно розвинених країн.
Ключові слова: соціальна безпека, екологічна
безпека, індикатори, інтегральний індекс, загрози.
Костюк Т. А. Социально-экологическая составляющая экономической безопасности сельского хозяйства
По современной методологии проведена интегральная оценка уровня социально-экологической
безопасности сельского хозяйства Украины, что
свидетельствует о крайне неудовлетворительном
(критическом) состоянии социальной безопасности
и предкризисном состоянии экологической безопасности. Выявлены угрозы в каждой составляющей и
рассчитан вектор пороговых значений с учетом
опыта экономически развитых стран.
Ключевые слова: социальная безопасность, экологическая безопасность, индикаторы, интегральный индекс, угрозы.
Kostiuk T. The socio-ecological component of
the economic security of agriculture
According to modern methodology, an integral assessment of the level of social and ecological safety of
Ukraine's agriculture is carried out, which indicates an
extremely unsatisfactory (critical) state of social security and a pre-crisis state of environmental security.
Threats in each component are identified and a vector of
threshold values is calculated taking into account the experience of economically developed countries.
Keywords: social security, environmental safety,
indicators, integral index, threats.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
БІЗНЕСУ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ
Постановка проблеми. В останні роки спостерігається зростання значущості корпоративної соціальної відповідальності та підвищення впливу бізнесу на суспільство. На сьогоднішній день законодавство України визнає суспільну важливість корпоративної соціальної відповідальності і необхідність визначитися з пріоритетними напрямами її
розвитку в умовах українських компаній, спираючись на досвід інших країн.
Сьогодні соціальна відповідальність бізнесу
впроваджується в усі бізнес-процеси компаній, українське бізнес-середовище поступово починає відчувати потребу в переході на соціально відповідальне ведення бізнесу і тому необхідно визначитися
з пріоритетним напрямом розвитку корпоративної
соціальної відповідальності для українських компаній, спираючись на досвід інших країн.
Аналіз останніх досліджень. Серед дослідників, що займалися питаннями корпоративної соціальної відповідальності, слід виділити: Ф. Котлера
[1], В. Дмитрієва [2], А. Харламову [3], О. Лазоренко, Р. Колишка [4], О. Головінова [5].
Ф. Котлер дає таке визначення поняття: «Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) − це
просування практик відповідального бізнесу, які
приносять користь бізнесу і суспільству і сприяють
соціальному, економічному і екологічно стійкому
розвитку шляхом максимізації позитивного впливу
бізнесу на суспільство і мінімізації негативного. Це
відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення,
перед тими, на кого ці рішення націлені» [1, с. 23].

КСВ − це концепція з багатьма визначеннями і
практиками. Те, як вона реалізується сильно розрізняється для кожної компанії і країни. Крім того,
КСВ являє собою дуже широку концепцію, що охоплює різні теми, такі, як права людини, корпоративне управління, охорона здоров'я і безпека, вплив
на навколишнє середовище, умови праці та внесок в
економічний розвиток. Стратегії КСВ заохочують
компанії до позитивного впливу на навколишнє середовище і зацікавлених сторін, включаючи споживачів, співробітників, інвесторів, спільноти та ін.
На рис. 1 наведено пріоритетні напрями КСВ,
що згруповані в роботі В. Дмітрієва [2, с. 12-14] за
певними ознаками.
1. Відповідальні практики щодо персоналу:
− застосування прозорих процедур прийому
на роботу, підвищення на посаді і оплати праці, а також припинення трудових відносин;
− охорона праці і забезпечення безпеки на робочому місці;
− програми навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
− додаткові соціальні пільги та гарантії (медичні, пенсійні та житлові тощо);
− відсутність дискримінації і створення рівних можливостей для всіх співробітників незалежно
від раси, статі, релігії тощо;
− формування корпоративної культури та
створення нематеріальних стимулів.

Основні напрями КСВ
Відповідальні практики щодо персоналу
Охорона навколишнього середовища
Сумлінні ділові практики
Відповідальні практики по відношенню до споживачів
Розвиток місцевих громад
Благодійність і волонтерство
Рис. 1. Напрями реалізації КСВ
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2. Охорона навколишнього середовища:
− зниження всіх видів забруднень (викиди в
атмосферу, скиди у водні об'єкти, поводження з відходами тощо);
− розвиток інноваційних технологій, спрямованих на ефективне використання енергії, води та
інших ресурсів;
− скорочення споживання невідновлюваних
ресурсів;
− збереження і відновлення біорізноманіття та
природних екосистем;
− врахування екологічних чинників при організації роботи офісу (економія паперу, енергії, утилізація відходів, підвищення екологічної свідомості
співробітників та ін.).
3. Сумлінні ділові практики:
− дотримання принципів добросовісної конкуренції, антимонопольної і антидемпінгової політики;
− протидія легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та боротьба з корупцією;
− створення додаткових, в тому числі матеріальних, стимулів для інтеграції принципів КСВ в діяльність постачальників і ділових партнерів (врахування екологічних і соціальних факторів в рамках
закупівельної та інвестиційної діяльності);
− просування принципів КСВ в діловому співтоваристві (проведення конференцій, навчальних
заходів, підготовка тематичних видань та ін.);
− підтримка публічних політичних процесів
по розробці і реалізації державної стратегії, спрямованої на благо суспільства.
4. Відповідальні практики по відношенню до
споживачів:
− надання товарів і послуг, які не становлять
загрози для здоров'я і життя споживачів, сумлінне
інформування про властивості продукції та послуг;
− наявність процедур відшкодування збитку в
разі надання товарів і послуг незадовільної якості;
− виробництво і просування серед покупців
товарів і послуг, що володіють соціальними й екологічними перевагами.
5. Розвиток місцевих громад:
− створення робочих місць і підвищення рівня
підготовки кадрів в регіонах присутності;
− підтримка місцевих постачальників і виробників;
− інвестиції в розширення та диверсифікацію
економічної діяльності в регіонах, просування інноваційних технологій і реалізація місцевих ініціатив;
− інвестиції в рішення регіональних проблем
в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, житлового і комунального будівництва тощо.
6. Благодійність і волонтерство:
− реалізація соціально значущих проектів,
спрямованих на захист уразливих груп населення та
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формування сприятливого соціального і культурного середовища;
− формування системи, стимулюючої співробітників до волонтерської діяльності.
Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу з точки
зору адаптації до умов функціонування бізнесу в
Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проаналізуємо головні переваги та недоліки впровадження КСВ.
Щодо переваг, то це є залучення і збереження
інвесторів. Інвестори, які вкладають гроші в компанії, хочуть знати, що їхні кошти використовуються
належним чином. Це означає, що компанії повинні
мати надійні бізнес-плани і бюджети, а також вони
повинні мати сильне почуття корпоративної соціальної відповідальності. Професійні інвестори більше схильні вкладати гроші в акції компаній, які
добре відомі своєю соціальною відповідальністю,
розглядаючи такі ініціативи, як показник більшої
прозорості і чесності в операціях та у фінансовій
звітності, що призводить до зниження ризику.
Також завдяки прозорості та чесності у фінансовій звітності проявляється наступна перевага –
скорочення претензій з боку регулюючих органів.
Ще однією перевагою є можливе скорочення
операційних витрат, наприклад, за рахунок скорочення відходів виробництва або їх переробки, збільшення ефективності використання електроенергії
або продажу перероблених матеріалів [3]. Яскравим
прикладом є компанія Google, яка проводить успішну екологічну політику під назвою Google Green. Її
метою є більш ефективне використання ресурсів,
підтримка поновлюваних джерел енергії, використання екологічно чистих технологій і автотранспорту. Це вже привело до загального зниження споживаної потужності для своїх центрів обробки даних на 50 відсотків та переробки використовуваних
продуктів на 100 відсотків [6].
Четвертою перевагою є зростання продажів,
підвищення лояльності клієнтів. Споживачі бажають знати, що продукти вироблені з розумінням відповідальності по відношенню до довкілля. Компанія
Ben & Jerry's – це приклад бізнесу, у якого в пріоритеті вирішення екологічних і соціальних проблем, а
також пожертвування в різні додаткові благодійні
організації та рухи. Проект зі сталого розвитку молочної ферми в Вермонті, який був запущений компанією Ben & Jerry's в 1999 році, спрямований на
розробку практичних методів, які можна використовувати для типових молочних операцій для забезпечення якості води з азоту і фосфору, не жертвуючи
економічною життєздатністю ферми [7].
Наступна перевага − підвищення продуктивності праці. З’являється більше можливостей залучати
і утримувати співробітників: люди вважають за
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краще працювати в компаніях, цінності яких збігаються з їх власниками [3]. Співробітники, які знають, що їх роботодавець прагне до поліпшення місцевих і глобальних спільнот, відчувають сильний
зв'язок з компанією. Через цей тісний зв'язок працівники більш схильні до продуктивної і творчої діяльності. Роботодавці визначили творчість як одну з
найбільш важливих лідерських якостей працівників.
Впровадивши благодійні програми, компанії можуть допомогти співробітникам стати більш продуктивними і творчими.
Головним недоліком корпоративної соціальної
відповідальності є зміщення від мети отримання
прибутку. Замість того, щоб підприємство зосереджувалось на отриманні прибутку, вони беруть участь в програмах КСВ і використовують кошти на
благо спільноти. Великі компанії можуть покрити
всі витрати на програми КСВ, але малі підприємства
не в змозі самостійно виплатити витрати і тому підвищують ціни на їх товари.
Сьогодні провідними науковцями прийнято виділяти три моделі соціальної відповідальності, а
саме: американську, європейську та азіатську (японську). Однак у науковій літературі можна зустріти й
інші моделі, наприклад окремо виділяють британську, канадську, латиноамериканську та інші моделі, які мають на увазі більш детальний розгляд
шляхів впровадження моделей КСВ. Різноманітність моделей може бути обумовлена географічним
розміщенням країни, її соціально-економічним та
екологічним розвитком, історичними та культурними традиціями, менталітетом громадян, які у
свою чергу впливають на корпоративне управління
й фінансову сферу підприємства.
Розглянемо американську модель корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Характерною особливістю американської моделі КСВ є те,
що активність у цьому напряму проявляється самими компаніями і передбачає максимальну самостійність корпорацій у визначенні свого суспільного
внеску. Також дана форма має на увазі законодавче
заохочення соціальних інвестицій у вигідні для суспільства сфери через податкові пільги. Однак при
цьому державне регулювання КСВ мінімальне.
Отже, американська модель має такі специфічні риси:
− тяжіє до філантропії (виділення коштів на мистецтво, культуру, університетську освіту);
− спрямованість на відповідність з передовими принципами корпоративного управління, гідної винагороди та захисту прав споживачів;
− передбачає мінімальний зв'язок суб’єкта
господарювання із його соціальними проектами –
чим менший зв'язок між бізнесом та соціальним проектом, тим краще;
− роль держави в регулюванні КСВ практично
відсутня, передбачає, що компанії самостійно визна-

чають необхідність та ступінь впливу на вирішення
проблем суспільства.
Прикладом втілення американської моделі соціальної відповідальності в Україні є банк ПАТ
«Укрсоцбанк», який працює під торговою маркою
UniCredit Bank. Банк реалізує програми соціальної
відповідальності в різних сферах. UniCredit Bank
розглядає соціальну відповідальність як спонсорську та філантропічну, де певна частина прибутку
спрямовується на спонсорство та меценатство.
Об'єктами стратегії соціальної відповідальності
ПАТ «Укрсоцбанк» є [8]:
− підтримка дитячих будинків (банк виділяє
кошти на закупівлю ліків, одягу, предметів першої
необхідності і ремонту приміщень);
− проекти, спрямовані на розвиток культури
та духовності українців (надає благодійну допомогу
центрам мистецтв України, а саме відомим театрам
столиці та регіонів, наприклад, співробітництво з театром російської драми імені Лесі Українки);
− підтримка спортивної діяльності (ПАТ
«Укрсоцбанк» є багаторічним партнером Кубка Вадима Гетьмана – однієї з авторитетних парусних регат в Україні та за її межами).
Обираючи американську модель соціально-відповідальної поведінки, банкам необхідно забезпечити залучення місцевої влади, громадських організацій і населення в процес вибору об’єктів соціального інвестування, а також відстежувати результат
від цих вкладень [4, с. 26].
Європейська модель корпоративної соціальної
відповідальності принципово відрізняється від американської. Головними відмінними рисами європейської моделі є те, що ЄС прагне стандартизувати
корпоративну соціальну відповідальність за допомогою більш регламентованого і законодавчого підходу, тобто роль держави в регулюванні процесів
КСВ суттєва, вся діяльність регулюється нормами,
стандартами і законами держави. Політика Сполучених Штатів в області КСВ залишається більшою
мірою добровільною діяльністю. Однак слід підкреслити, що КСВ традиційно формується в добровільному порядку в рамках політики ЄС, а також є невід'ємною частиною стратегії і конкурентоспроможності європейської компанії. У цих умовах європейські компанії можуть вважатися більш прихильними
КСВ, ніж компанії США, які впроваджують КСВ в
свою корпоративну стратегію. Ще одна відмінність
від американської моделі – нешироке розповсюдження благодійництва в зв'язку з високими податками.
Європейська модель більшою мірою орієнтована на три сфери реалізації соціальної відповідальності: економічну, сферу зайнятості і охорону
навколишнього середовища. Отже, спираючись на
європейську модель, в Україні необхідно більш ре-
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тельно приділити увагу цим напрямам діяльності
КСВ і впровадити у свої компанії за рахунок:
− поширення кращих практик КСВ щодо
етичної та чесної поведінки;
− захисту і покращення соціально-трудових
прав працівників;
− захисту прав споживачів;
− дотримання сучасних стандартів безпеки
праці та розвитку людини;
− покращення життя громад;
− використання екобезпечних та енергозберігаючих технологій;
− впровадження повторного використання матеріалів і утилізації відходів.
Часто окремо виділяють британську модель
корпоративної соціальної культури, для якої характерні елементи американської та європейської моделей. Як і в європейській моделі, держава активно
підтримує бізнес, з американською моделлю схожість полягає у великій активності корпорацій в реалізації власних соціальних проектів. В цілому для
британської моделі КСВ характерні такі ознаки:
− пильна увага фінансового сектора до проектів в області КСВ;
− підвищений інтерес ЗМІ (наприклад,
«Таймс» публікує індекси соціальної відповідальності в щотижневому розділі «Профіль компанії»);
− широкий розвиток сектора незалежного
консалтингу в області КСВ;
− система бізнес-освіти Великобританії однозначно перевершує систему Континентальної Європи за кількістю і різноманітністю навчальних
курсів в області КСВ;
− участь уряду в розвитку КСВ проявляється
в створенні партнерств з приватними підприємствами в освітньому секторі, підтримці ініціатив в
сфері КСВ через співфінансування проектів, податкові пільги та ін.
Загальною тенденцією як для британської, так і
для європейської моделей є їх прихована форма з поступовим рухом у бік відкритої моделі. Таким чином, британська модель КСВ поєднує елементи моделей США і Європи, але з істотним залученням
держави та громадських інститутів в процес узгодження суспільних інтересів, а також просування та
заохочення кращих практик [9].
Прикладом соціальної відповідальності, проявом
якої є ставлення до навколишнього середовища, є компанія McDonald's, яка використовує енергозберігаюче
обладнання і безводні пісуари, переробляє використане рослинне масло в біодизельне паливо, яким заправляється більшість автофургонів компанії. Компанія також переробляє картонні коробки, які використовуються в більш ніж 89% ресторанів, а більше 85%
упакування виробляється з відновлюваних ресурсів.
Ще один напрям соціальної відповідальності компа-
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нії − це інвестиції в сільське господарство Великобританії, які складають 360 млн £ на рік [10].
Розглянемо азіатську модель корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Характерною
особливістю азіатської моделі є те, що активну роль
відіграють держава і традиції її населення. Співробітники лояльні до компанії протягом усього життя
(інститут «довічного найму») і відносяться до компанії як до «виробничої сім'ї». Питання розвитку азіатської моделі КСВ відкрито дискутуються. Існують
щорічні заходи з КСВ, на яких обговорюються ключові питання і нові ідеї з КСВ для бізнесу та уряду,
які проводяться з метою побудови стратегії сталого
розвитку бізнесу в Азії.
До основних особливостей азіатської моделі
КСВ відносять:
− орієнтація на культурні традиції країни, забезпечення гендерної рівності;
− розвиток волонтерства – відповідальна поведінка громадян до своєї країни;
− забезпечення сумлінного партнерства (створення індустріальних груп);
− активна роль держави, особливо в стратегічному плануванні бізнесу;
− діяльність регулюється внутрішніми корпоративними директивами;
− тісний зв'язок суб’єкта господарювання із
його соціальними проектами, компанія підтримує
своїх працівників на всьому їх життєвому шляху.
У свою чергу, українські компанії у сучасних
умовах, беручи приклад реалізації азіатської моделі
КСВ, можуть ставити перед собою такі цілі, як забезпечення першого робочого місця для молодих
спеціалістів, створення умов для проходження практики студентами навчальних закладів, забезпечення
підвищення кваліфікації працівників, забезпечення
формування кадрового резерву та планів кар’єрного
розвитку.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, завдяки введенню КСВ в українську бізнес-практику компаніям буде надана можливість підвищення конкурентоспроможності як на
вітчизняному, так і на міжнародному ринках, а також придбання привабливого іміджу для покупців,
що підвищує попит на товари цієї компанії. На сьогодні найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом України є курс на інтеграцію в ЄС, а тому
пріоритетним напрямом розвитку корпоративної соціальної відповідальності для України становить досвід, який характерний для інших країн Європейського Союзу. Необхідна активна підтримка з боку
держави, яка повинна визначити основні принципи
вітчизняної КСВ, удосконалювати існуючі і розвивати нові програми з питань КСВ, сприяти активному розвитку наукових і практичних розробок для
становлення соціально відповідального суспільства.
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Гитис Т. П., Собчук А. Г. Исследование зарубежного опыта социальной ответственности бизнеса и возможности его адаптации к отечественным условиям
В статье раскрыты теоретические и методологические аспекты изучения понятия корпоративной
социальной ответственности компаний. Определены приоритетные направления и механизмы реализации корпоративной социальной ответственности. Проанализированы главные преимущества и
недостатки корпоративной социальной ответственности. Рассмотрены три модели социальной ответственности, а именно: американская, европейская и
азиатская. Определены основные направления, характерные для мирового опыта, которые могут быть
адаптированы в Украине. Даны предложения по
приоритетным направлениям развития корпоративной социальной ответственности для украинских
компаний. Активная государственная поддержка
позволит определить основные, усовершенствовать
существующие и развить новые программы по вопросам отечественной корпоративной социальной
ответственности, содействовать активному развитию научных и практических разработок для становления социально ответственного общества.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес-практики, социальные проекты, конкурентоспособность, социальное инвестирование.
Gitis T., Sobchuk А. The study of foreign experience of social responsibility of business and the possibility of its adaptation to domestic conditions
The article reveals theoretical and methodological
aspects of studying the concept of corporate social responsibility of companies. Priority directions and mechanisms of realization of corporate social responsibility.
Analyzed the main advantages and disadvantages of
corporate social responsibility. Three models of social
responsibility are considered: American, European and
Asian. The main directions, characteristic for the world
experience, that can be adapted in Ukraine are determined. The article gives suggestions on the priority direction of the development of corporate social responsibility for Ukrainian companies. Active state support will
allow to identify the main, to improve existing and develop new programs to domestic issues of corporate social responsibility, encourage the development of scientific and practical developments for the formation of socially responsible companies.
Keywords: corporate social responsibility, business practices, social projects, competitiveness, social
investment.

Гітіс Т. П., Собчук А. Г. Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних
умов
У статті розкрито теоретичні та методологічні
аспекти вивчення поняття корпоративної соціальної
відповідальності компаній. Визначено пріоритетні
напрями та механізми реалізації корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано головні
переваги та недоліки корпоративної соціальної відповідальності. Розглянуто три моделі соціальної відповідальності, а саме: американська, європейська та
азіатська. Визначено основні напрями, характерні
для світового досвіду, які можуть бути адаптовані в
Україні. Надано пропозиції щодо пріоритетного напряму розвитку корпоративної соціальної відповідальності для українських компаній. Активна державна підтримка дозволить визначити основні, удосконалити існуючі та розвити нові програми з питань вітчизняної корпоративної соціальної відповідальності, сприяти активному розвитку наукових і
практичних розробок для становлення соціально
відповідального суспільства.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ
КРЕДИТНИХ І ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Постановка проблеми. Фінансово-кредитна
система України набуває особливого значення в
умовах трансформації економіки, а її фундамент –
банківська система – є вагомим чинником вирішення проблем соціально-економічного розвитку
суспільства та держави. Банківська діяльність все
частіше розглядається як форма поєднання різних
напрямків фінансово-кредитного обслуговування на
засадах комплексності та кооперування її здійснення. Банківський сектор України характеризується наявністю великої кількості банківських установ. Це свідчить про досить розвинене конкурентне
середовище. Процеси, що відбуваються у банківській системі України, безумовно, свідчать про необхідність зміцнення, передусім, її національної складової: банкам з вітчизняним капіталом важко конкурувати з іноземними, у них обмежений доступ до валютних ресурсів, вони загалом поступаються технологіями ведення банківського бізнесу. Отже, актуальними проблемами банківської установи є: оптимізація процесів, що відбуваються безпосередньо в
її діяльності, аналіз і оцінювання ефективності проведення банківських операцій, застосування провідних методів управління банком, прогнозування його
майбутніх результатів на підставі методів економіко-математичного моделювання та прогнозування. В усьому світі застосування економіко-математичних методів для розв’язання фінансових проблем набуло широкого розповсюдження, вони є важливим інструментом в управлінні діяльністю банку.
Аналіз останніх досліджень. В останні роки у
просторі наукових розробок з’являється велика кількість теоретичних та практичних наукових праць,
які присвячено пропозиціям щодо застосування методів економіко-математичного моделювання й
прогнозування в діяльності окремої банківської
структури та банківської системи України в цілому.
Основні питання щодо моделювання у банківській
діяльності розглядали у своїх наукових працях вітчизняні та зарубіжні вчені: Ю. А. Стадник [1],
В. А. Логунова [2], М. Г. Медведєв [3], О. О. Золотова [4], А. І. Кузмичов [5], Ю. І. Лернер [6] та ін.
Метою даної статті є дослідження економікоматематичного моделювання в банківській сфері та
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його застосування у практичній діяльності банківської установи.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
банківській сфері важливе значення має постійне
планування і прогнозування діяльності банку. За допомогою методів економіко-математичного прогнозування на прикладі умовного банку буде проведено
прогнозування величини залучених коштів і кредитів банку на 2017 р.
Аналітичне рівняння ряду динаміки за прямою
визначається за формулою [7]:
(1)
yt = b0 + b1 * t,
де t – порядковий номер періодів або моментів часу.
Параметри b0 і b1 прямої розраховуються за методом найменших квадратів. Система нормальних
рівнянь у цьому випадку має вигляд:
n
 n
y
=
b
n
+
b
0
1  ti ,
 i
 1
1
 n
n
n
2
 yt = b

0  ti + b1  ti .
i i
 1
1
1

(2)

Пошук параметрів рівняння можна спростити,
якщо відлік часу робити так, щоб сума показників
часу досліджуваного ряду динаміки дорівнювала
 n

  ti = 0  . При непарному числі рівнів ряду дина 1

n

міки для одержання

t

i

= 0 рівень, що перебуває в

i =1

середині ряду, приймається за умовний початок відліку часу (цьому періоду або моменту часу надається нульове значення).
Дати часу, що стоять вище цього рівня, позначаються натуральними числами зі знаком «мінус»
(-1, -2, -3 і т.д.), а нижче – натуральними числами зі
знаком «плюс» (+1, +2, +3 і т.д.). Якщо число рівнів
динамічного ряду парне, періоди часу верхньої половини (до середини) нумеруються -1, -3, -5 і т.д.
При цій умові

n

t

i

буде дорівнювати нулю, а сис-

1

тема нормальних рівнянь перетвориться таким чином [7]:
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Для прогнозування майбутніх результатів діяльності банківської установи, а саме, його кредитних та залучених коштів, у першу чергу, проведемо
аналітичне вирівнювання за прямою ряду динаміки
величини залучених коштів. Розрахунок параметрів
n
буде проведений на підставі даних фінансової звіт1 yi
ності умовного банку за період аналізу 2014b0 =
= y,
2016 рр. Величина залучених коштів за роками
n
склала
: 2014 р. – 56265913 тис. грн, 2015 р. –
n
тис. грн, 2016 р. – 145586238 тис. грн. При
94269726
1 yiti
розрахунках для отримання найбільш точних реb1 = n
.
(3)
зультатів будемо використовувати дані щодо залу2
t
1 i
чених коштів за кварталами 2014-2016 рр. Кожному
кварталу (періоду) привласнимо нумерацію: 1 квартал 2014 р. – 1, 2 квартал 2014 р. – 2 і т.д., відповідно
4 квартал 2016 р. – номер 12.
Таблиця 1
Розрахунок параметрів рівняння прямої

 n
  yi = b0 n,
 1
 n
n
 y t = b t2 ,

1 i
i i
 1
1

звідки:

Період

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього

Сума залуче- Умовні позних коштів, начення петис. грн,
ріодів,
yi
ti
2
10853622
12063854
16452204
16896233
25892203
27705598
20815428
19856497
49066897
43980014
29086951
23452376
296121877

3
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
0

Вирівняні рівні
ряду динаміки,
тис. грн,

yi t i

ti2

4
-65121732
-60319270
-65808816
-50688699
-51784406
-27705598
20815428
39712994
147200691
175920056
145434755
140714256
348369659

5
36
25
16
9
4
1
1
4
9
16
25
36
182

yi − yt

( yi − yt )

7
-2338487
-3042374
-568143
-2038233
5043618
4942894
-5775514
-8648564
18647717
11646715
-5160467
-12709161
0

8
5468521684731
9256039895775
322786538166
4154394034800
25438081800170
24432200325738
33356562990249
74797660893602
347737345589376
135645967838162
26630420801709
161522776280081
848762758672559

2

yt

Використовуючи підсумки граф 2, 4 і 5 табл. 1,
визначимо параметри рівняння прямої за формулою
(3):

6
13192109
15106228
17020347
18934466
20848585
22762704
26590942
28505061
30419180
32333299
34247418
36161537
296121877

За розрахованими параметрами записуємо рівняння прямої ряду динаміки, яке характеризує суму
залучених коштів:

296121877
= 24676823,
12
348369659
b1 =
= 1914119 .
182

yt = 24676823 + 1914119t .
Використовуючи наведене рівняння, проводиться розрахунок теоретичних значень залучених
коштів для кожного кварталу (період 2014-2016 рр.
за кварталами):

b0 =

1 квартал, t1 = -6: y1 = 24676823 + 1914119 * (-6) = 13192109 тис. грн;
2 квартал, t2 = -5: y2 = 24676823 + 1914119 * (-5) = 15106228 тис. грн;
3 квартал, t3 = -4: y3 = 24676823 + 1914119 * (-4) = 17020347 тис. грн;
4 квартал, t4 = -3: y4 = 24676823 + 1914119 * (-3) = 18934466 тис. грн;
5 квартал, t5 = -2: y5 = 24676823 + 1914119 * (-2) = 20848585 тис. грн;
6 квартал, t6 = -1: y6 = 24676823 + 1914119 * (-1) = 22762704 тис. грн;
7 квартал, t7 = 1: y7 = 24676823 + 1914119 * 1 = 26590942 тис. грн;
8 квартал, t8 = 2: y8 = 24676823 + 1914119 * 2 = 28505061 тис. грн;
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9 квартал, t9 = 3: y9 = 24676823 + 1914119 * 3 = 30419180 тис. грн;
10 квартал, t10 = 4: y10 = 24676823 + 1914119 * 4 = 32333299 тис. грн;
11 квартал, t11 = 5: y11 = 24676823 + 1914119 * 5 = 34247418 тис. грн;
12 квартал, t12 = 6: y12 = 24676823 + 1914119 * 6 = 36161537 тис. грн.

Правильність розрахунку рівнів ряду динаміки
може бути перевірено в такий спосіб: сума значень
емпіричного ряду повинна збігатися із сумою
обчислених рівнів вирівняного ряду, тобто:
n

n

i =1

i =1

Продовження в майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому, називається екстраполяцією.
Екстраполюючи при t = 7, 8, 9, 10 знаходимо суми
залучених коштів на 1, 2, 3, 4 квартали 2017 р.:

 yi =  yti .
t13 = 7:

y13

= 24676823 + 1914119 * 7 = 38075656 тис. грн;

t14 = 8:

y14

= 24676823 + 1914119 * 8 = 39989775 тис. грн;

t15 = 9:

y15

= 24676823 + 1914119 * 9 = 41903894 тис. грн;

t16 = 10:

y16

= 24676823 + 1914119 * 10 = 43818013 тис. грн.

Таким чином, прогнозована сума залучених коштів в 2017 р. складе 163787339 тис. грн, що на
18201101 тис. грн (163787339 тис. грн – 145586238
тис. грн) більше, ніж у 2016 р., що є позитивним мо-

де yi і yt – відповідно, фактичні й розрахункові значення рівнів динамічного ряду;
n – число рівнів ряду;
m – кількість параметрів у рівнянні тренда (для
рівняння прямої m = 2) [7].
Використовуючи дані табл. 1, розраховується
середня квадратична помилка лінійного рівняння
тренду:
848762758672559
Sy =
= 9212832 тис. грн.
12 − 2
Звідси величина відносної помилки становить:
S y 11893715
=
= 0,373 .
y 24676823
Для перевірки правильності розрахунку, величину середньої квадратичної помилки розраховують
іншим способом, що дозволяє уникнути помилки

ментом для банківської установи. Значення yt , яке
отримано в результаті екстраполяції, використовують для визначення прогнозного значення на майбутнє. При складанні прогнозів оперують не точковою, а інтервальною оцінкою, визначаючи, так
звані, довірчі інтервали прогнозу. Величина довірчого інтервалу визначається в загальному виді так
[7]:
Sy
yt ± ta
,
(4)
n
де S y – середнє квадратичне відхилення від тренда;
ta – табличне значення t-критерію Стьюдента
при рівні значимості а .

при округленні величини (yi – yt ). Для рівняння лі-

Величина S y визначається за формулою:

(
n

Sy=

yi − yt

1

n−m

)

нійного тренду yt = b0 + bt
величина S y визнача1
ється за формулою:

2

,

(5)

n

n

n

i =1

i =1

 yi2 − b0  yi − b1  yi ti

S y = i =1

n−2

.

(6)

Для даного прикладу одержимо:
8822930913735690 − 24676823 − 296121877 − 1914119 *348369659
Sy =
= 9212832 тис. грн.
12 − 2
Таким чином, величина відносної помилки для
Якщо скористатися параболою другого порозрахунку суми залучених коштів становить рядку для вирівнювання даних, необхідно вибрати
рівняння:
9212832 тис. грн.
(7)
y t = b0 + b1t + b2 t 2 .
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Система нормальних рівнянь для знаходження
параметрів рівняння параболи (при дотриманні
принципу відліку від умовного початку) буде мати
вигляд:
n
 n
y
=
b
n
+
b
ti2 ;


0
2
i

1
1

n
 n
2
(8)
 yi ti = b1  ti ;
1
 1
n
n
 n
2
2
4
 yi ti = b0  ti + b2  ti .
1
1
 1

Розрахунок параметрів даного рівняння тренда
представлений у табл. 2.
Підставляємо підсумки граф 2, 4, 5, 6 і 7 табл. 2
у формулу (8), отримуємо наступну систему рівнянь
для даного тимчасового ряду:
12b0 + 182b2 = 296121877;
182b1 = 348369659;
182b0 + 4550b2 = 4055885537.

Таблиця 2
Розрахунок параметрів рівняння параболи
Період
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього

yi, тис. грн

ti

ti2

yi t i

yi ti2

(ti)4

yt

yi − yt

2
10853622
12063854
16452204
16896233
25892203
27705598
20815428
19856497
49066897
43980014
29086951
23452376
296121877

3
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
0

4
36
25
16
9
4
1
1
4
9
16
25
36
182

5
-65121732
-60319270
-65808816
-50688699
-51784406
-27705598
20815428
39712994
147200691
175920056
145434755
140714256
348369659

6
390730392
301596350
263235264
152066097
103568812
27705598
20815428
79425988
441602073
703680224
727173775
844285536
4055885537

7
1296
625
256
81
16
1
1
16
81
256
625
1296
4550

8
14432637
15691757
17069968
18567270
20183662
21919145
25747383
27840138
30051984
32382920
34832947
37402065
296121877

9
-3579015
-3627903
-617764
-1671037
5708541
5786453
-4931955
-7983641
19014913
11597094
-5745996
-13949689
0

При рішенні даної системи, множимо перше
рівняння на (-25) і віднімаємо із третього, виходить:
482b0 = 11458932462;
b0 = 23773719.
Далі, підставляючи в перше рівняння b2, виходить:
12*23773719 + 182 b2 = 296121877;
b2 = 59545.
Вирішуючи систему рівнянь, отримано наступні значення параметрів:

b0 = 23773719;
b1 = 1914119;
b2 = 59545.
Звідси, рівняння параболи другого порядку, що
характеризує тенденцію суми залучених коштів,
буде записано наступним чином:

y = 23773719 + 1914119t + 59545t2 .
Графа 8 табл. 2, значення yt розраховуються в
такий спосіб:

1 квартал, t1 = -6: y1 = 23773719 + 1914119 * (-6) + 595545 * 36 = 14432637 тис. грн;
2 квартал, t2 = -5: y2 = 23773719 + 1914119 * (-5) + 595545 * 25 = 15691757 тис. грн.;
3 квартал, t3 = -4: y3 = 23773719 + 1914119 * (-4) + 595545 * 16 = 17069968 тис. грн;
4 квартал, t4 = -3: y4 = 23773719 + 1914119 * (-3) + 595545 * 9 = 18567270 тис. грн;
5 квартал, t5 = -2: y5 = 23773719 + 1914119 * (-2) + 595545 * 4 = 20183662 тис. грн;
6 квартал, t6 = -1: y6 = 23773719 + 1914119 * (-1) + 595545 * 1 = 21919145 тис. грн;
7 квартал, t7 = 1: y7 = 23773719 + 1914119 * 1 + 595545 * 1 = 25747383 тис. грн;
8 квартал, t8 = 2: y8 = 23773719 + 1914119 * 2 + 595545 * 4 = 27840138 тис. грн;
9 квартал, t9 = 3: y9 = 23773719 + 1914119 * 3 + 595545 * 5 = 30051984 тис. грн;
10 квартал, t10 = 4: y10 = 23773719 + 1914119 * 4 + 595545 * 16 = 32382920 тис. грн;
11 квартал, t11 = 5: y11 = 23773719 + 1914119 *5 + 595545 * 25 = 34832947 тис. грн;
12 квартал, t12 = 6: y12 = 23773719 + 1914119 * 6 + 595545 * 36 = 37402065 тис. грн.
Екстраполюючи при t = 7, 8, 9, 10 знаходимо суму залучених коштів на 1, 2, 3, 4 квартали 2017 р.:
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t13 = 7

y13 = 23773719 + 1914119 * 7 + 595545 * 49= 40090273 тис. грн;

t14 = 8

y14 = 23773719 + 1914119 * 8 + 595545 * 64= 42897572 тис. грн;

t15 = 9

y15 = 23773719 + 1914119 * 9 + 595545 * 81= 45823962 тис. грн;

t16 = 10
y16 = 23773719 + 1914119*10+595545*100 = 48869443 тис. грн.
Прогнозована сума залучених коштів у 2017 р. квадратичного відхилення фактичних рівнів динаскладе 177681251 тис. грн.
мічного ряду від вирівняних для рівняння параболи.
Таким чином, сума залучених коштів за проВеличина середнього квадратичного відхигнозом рівняння прямої складе 163787339 тис. грн, лення фактичних рівнів динамічного ряду від виріва за параболічною залежністю – 177681251 тис. грн, няних для рівняння параболи другого порядку, виміж отриманими значеннями є істотна різниця, тому значиться за формулою [7]:
наступний етап – визначення величини середнього

Sy =

n

n

i =1

i =1

n

n

i =1

i =1

 yi2 − b0  yi − b1  yiti − b2  yi t2
n−3

,

(9)

Тис. грн

8822930913735690 − 23773719 * 296121877 − 1914119 * 348369659 −
−59545 * 4055885537
Sy =
= 9858345 тис. грн.
12 − 3
Відносна помилка рівняння складе 9858345 тис.
а) значення критерію Стьюдента при рівні залежності
5% і числі ступенів свободи n – m = 9 догрн. Порівнявши отримані значення S y для ріврівнює 4,303 [7];
няння прямої й параболи другого порядку, можна
Sy
9212832
зробити висновок, що пряма більш точно відобра= 4,303*
=
б) величина ta
жає основну тенденцію ряду динаміки, яка характеn
12
ризує суму залучених коштів банку. Прогноз суми = 1 1 44 3 8 9 5 тис. грн.
залучених коштів на 2017 р. за рівнянням прямої
відбувається у такий спосіб:
Верхня межа прогнозного
Нижня межа прогнозного
значення
значення

Рис. 1. Залучені кошти за період 2014-2016 рр. та прогнозне значення на 2017 р.
1 квартал 2017 р.:
2 квартал 2017 р.:
3 квартал 2017 р.:
4 квартал 2017 р.:

38075656 – 11443895 ≤ y прогноз ≤ 38075656 + 11443895;
26631761 ≤ y прогноз ≤ 49519551.
39989775 – 11443895 ≤ y прогноз ≤ 39989775 + 11443895 ;
28545880 ≤ y прогноз ≤ 51433670.
41903894 – 11443895 ≤ y прогноз ≤ 41903894 + 11443895 ;
30459999 ≤ y прогноз ≤ 53347789.
43818013 – 11443895 ≤ y прогноз ≤ 43818013 + 11443895 ;
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32374118 ≤ y прогноз ≤ 55261908.
118011758 ≤ y прогноз ≤ 209562918.
2017 р.:
Таким чином, з імовірністю 95% можна припуКореляційний зв'язок – це імовірнісна залежскати, що сума залучених коштів в 2017 р. буде ста- ність, яка проявляється тільки в загальному виді й
новити не менше 118011758 тис. грн, але не більше при великій кількості спостережень. Даний зв'язок
209562918 тис. грн, що відповідно більше, ніж сума виражається рівняннями регресії різного виду. При
залучених коштів в 2016 р. при верхній межі – на використанні моделей планування пріоритетне зна63976680 тис. грн, однак менше, ніж сума залучених чення має визначення періоду дослідження. Він покоштів в 2016 р. при нижній межі – на 27574480 тис. винен вибиратися з урахуванням однорідності вигрн.
хідних даних.
Наведені розрахунки варто розглядати не як заВарто мати на увазі, що невеликий період довершену стадію прогнозування, а лише як поперед- слідження (квартал) не дозволяє виявити загальні
ній етап у розробці прогнозу. Для складання прог- закономірності. Але не можна брати й занадто велинозу має бути залучена додаткова інформація, що не кий період, тому що будь-які економічні закономірбула застосована в динамічному ряді.
ності нестабільні й можуть змінюватися протягом
Аналогічним чином можна спрогнозувати й тривалого часу. На практиці доцільно використати
майбутні кошти за кредитними операціями. Для для перспективного планування річні фінансові поцього необхідно побудувати рівняння залежності казники за минулі 3-5 років, а для поточного (річнаданих кредитів від залучених коштів. Таку залеж- ного) планування – квартальні дані за 1-2 роки. Еконість можна побудувати на підставі методів еконо- номіко-математичне моделювання дозволяє пеміко-математичного моделювання. Метод еконо- рейти від середніх величин до різноманітних розраміко-математичного моделювання дозволяє визна- хунків фінансових показників (включаючи прибучити кількісне вираження взаємозв'язків між фінан- ток). Побудова економіко-математичної моделі фісовими показниками й факторами, що впливають на нансового показника складається з декількох етапів:
їхню величину. Даний взаємозв'язок виражається вивчення динаміки фінансового показника за певчерез економіко-математичну модель, яка являє со- ний час (рік) і виявлення факторів, що впливають на
бою точний опис економічних процесів за допомо- цю динаміку; розрахунок моделі функціональної загою математичних символів і прийомів (рівнянь, не- лежності фінансового показника від визначальних
рівностей, графіків, таблиць тощо). У модель вклю- факторів (наприклад, суми кредитів від суми залучаються тільки основні (визначальні) фактори. Вона чених коштів); розробка різних варіантів прогнозу
може базуватися на функціональному або кореля- фінансового показника; аналіз і експертна оцінка
ційному зв'язку. Функціональний зв'язок виража- можливої динаміки фінансового показника в майється рівнянням виду [7]:
бутньому; вибір оптимального варіанту (тобто ухвау = F (x),
(10)
лення планового рішення).
де у – відповідний показник;
Проведемо розрахунок залежності суми кредиF (x) – функціональний зв'язок виходячи з показ- тів банку від суми залучених ним коштів.
ника «х».
Таблиця 3
Розрахунок залежності суми наданих кредитів від суми залучених коштів
Квартал (рік)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього

Залучені кошти (х), тис. грн
10853622
12063854
16452204
16896233
25892203
27705598
20815428
19856497
49066897
43980014
29086951
23452376
296121877

Кредити (у), тис. грн
16560024
17585541
17434968
18655782
16922539
16887520
15762516
15889614
17000963
17275027
16008214
15662380
201645088

Розв’язання економіко-математичної моделі
полягає в знаходженні параметрів а0 і а1. Вони визначаються методом найменших квадратів.
y = а0 * n + a1 * x.
(11)
yx = a0 * x + a1 * x2.
(12)
За даними табл. 3 система нормативних рівнянь
для знаходження параметрів a0 і a1 має вигляд:

ху
179736240806928
212149399135014
286843650269472
315212439469206
438161815063417
467878840336960
328103516896848
315512072722158
834184500421811
759755929310378
465630136215514
367320024814880
4970488565462590

х2
117801110518884
145536573333316
270675016457616
285482689590289
670406176193209
767600160537604
433282042823184
394280473111009
2407560381208610
1934241631440200
846050718476401
550013940045376
8822930913735690

201645088 = a0 * 12 + a1 * 296121877;
4970488565462590 = a0 * 296121877 +
+a1 * 8822930913735690.
Визначається параметр a0 з першого рівняння:
a0 = 201645088− а1 * 296121877
12
і підставляється в друге рівняння:
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де параметр a1 = 0,036 свідчить, що при зростанні
залучених коштів на 1 грн, сума кредитів збільшується на 0,036 грн. Параметр a0 = 17692123 тис. грн
відображає середню суму кредитів, яка визначається
дією інших факторів, крім залучених коштів – відсотками за кредит, строком надання та ін.
Знаючи прогнозовану суму залучених коштів,
можна на підставі рівняння, виведеного в формулі
(13) визначити, якою буде прогнозована сума наданих кредитів за той же період.

4970488565462590 = 296121877 *
* 201645088 − а1 * 296121877 + a1 *8822930913735690;
12

5471596736595
= 0,036;
1515583743902100
201645088 + 0, 036 * 296121877
= 17692123.
a0 =
12
Таким чином, модель має вигляд:
у(х) = 17692123 + 0,036 * х,
(13)

тоді: a1 =

1 квартал 2017 року:
2 квартал 2017 року:
3 квартал 2017 року:
4 квартал 2017 року:
2017 рік всього:

17692123+ 0,036 * 26631761 ≤ y прогноз ≤ 17692123 + 0,036 * 49519551;
18650866 ≤ y прогноз ≤ 19474827.
17692123 + 0,036*28545880 ≤ y прогноз ≤ 17692123 + 0,036 * 51433670;
18719775 ≤ y прогноз ≤ 19543735.
17692123 +0,036 * 30459999 ≤ y прогноз ≤ 17692123 + 0,036 * 53347789;
18788683 ≤ y прогноз ≤ 19612643.
17692123 + 0,036* 32374118 ≤ y прогноз ≤ 17692123 + 0,036 * 55261908;
18857591 ≤ y прогноз ≤ 19681552.
75016915 ≤ y прогноз ≤ 78312757.

Нижня межа прогнозного
значення

Верхня межа прогнозного
значення

Рис. 2. Надані кредити за період 2014-2016 рр. та прогнозне значення на 2017 р.
Таким чином, можна очікувати, що сума наданих кредитів у 2017 р. становитиме не менше
75016915 тис. грн, але не більше 78312757 тис. грн,
що більше, ніж сума кредитів в 2016 р. на 9070331
тис. грн (75016915 тис. грн – 65946584 тис. грн) – за
нижньою межею та на 12366173 тис. грн (78312757
тис. грн – 65946584 тис. грн) – за верхньою межею.
Висновки та перспективи подальших досліджень. За допомогою методів економіко-математичного прогнозування було визначено суму залучених коштів і кредитів, які банк за прогнозом може
одержати в 2017 р. Прогнозована сума залучених коштів в 2017 р. складе 163787339 тис. грн, що на
18201101 тис. грн більше, ніж в 2016 р. Значення
yt , що отримане в результаті екстраполяції, використовують для визначення прогнозного значення на
майбутнє. З імовірністю 95% можна очікувати, що
сума залучених коштів в 2017 р. становитиме не
Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

менше 118011758 тис. грн, але не більше 209562918
тис. грн, а це більше, ніж сума залучених коштів в
2016 р. при верхній межі – на 63976680 тис. грн, однак менше, ніж сума залучених коштів в 2016 р. при
нижній межі – на 27574480 тис. грн. Аналогічним
чином було проведено прогнозування майбутніх
коштів за кредитними операціями. Для цього було
побудовано рівняння залежності кредитів від залучених коштів. Можна очікувати, що сума наданих
кредитів в 2017 р. становитиме не менше 75016915
тис. грн, але не більше 78312757 тис. грн, що перевищує суму кредитів в 2016 р. на 9070331 тис. грн –
за нижньою межею та на 12366173 тис. грн – за верхньою межею.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що застосування економіко-математичних методів і моделей, моделювання та прогнозування кредитних і залучених коштів банку достатньо складний процес,
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але він дозволяє знайти оптимальні варіанти подальшого розвитку й планування банківської діяльності та є перспективним напрямом передбачення тенденцій розвитку не тільки окремого банку, а й банківського сектору в цілому.

Борисова С. Е., Балашова Е. В. Экономикоматематическое моделирование и прогнозирование объемов кредитных и привлеченных средств
банковского учреждения
Во всем мире использование экономико-математических методов для решения финансовых
проблем приобрело широкое распространение, поэтому они являются важным инструментом в управлении деятельностью банка. Применение экономико-математических методов и моделей, моделирование и прогнозирование кредитных и привлеченных средств банка – достаточно сложный процесс,
но он позволяет найти оптимальные варианты дальнейшего развития и планирования банковской деятельности, является перспективным направлением
предвидения тенденций развития не только отдельного банка, а и банковского сектора в целом. С помощью методов экономико-математического прогнозирования была определена сумма привлеченных средств, которую банк по прогнозу может получить в 2017 г. Аналогичным образом было проведено прогнозирование будущих средств по кредитным операциям. Для этого было построено уравнение зависимости кредитов от привлеченных
средств.
Ключевые слова: банковский сектор, экономико-математическое моделирование, кредитные
ресурсы банка, привлеченные ресурсы банка, экстраполяция, прогнозирование, корреляционная зависимость.
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Борисова С. Є., Балашова О. В. Економікоматематичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської
установи
В усьому світі застосування економіко-математичних методів для розв’язання фінансових проблем
набуло широкого розповсюдження, тому вони є
важливим інструментом в управлінні діяльністю
банку. Застосування економіко-математичних методів і моделей, моделювання та прогнозування кредитних і залучених коштів банку – достатньо складний процес, але він дозволяє знайти оптимальні варіанти подальшого розвитку й планування банківської діяльності та є перспективним напрямом передбачення тенденцій розвитку не тільки окремого
банку, а й банківського сектору в цілому. За допомогою методів економіко-математичного прогнозування було визначено суму залучених коштів, яку
банк за прогнозом може одержати в 2017 р. Аналогічним чином було проведено прогнозування майбутніх коштів за кредитними операціями. Для цього
було побудовано рівняння залежності кредитів від
залучених коштів.
Ключові слова: банківський сектор, економікоматематичне моделювання, кредитні ресурси банку,

Borysova S., Balashova E. Economic-mathematical modeling and forecasting the volumes of
credit and borrowed funds banking institutions
Worldwide the use of mathematical techniques to
solve financial problems became widely publicized, so
it is an important tool in the management of the Bank.
The use of economic-mathematical methods and models, modeling and forecasting of credit and borrowed
funds the Bank is a fairly complex process, but it allows
you to find the best options for further development and
planning of banking activity, is a promising way of foreseeing trends in the development not only of individual
banks but the banking sector as a whole. Using methods
of economic-mathematical forecasting was determined
by the amount of borrowed funds that the Bank can obtain to 2017 according to forecast. Similarly, funds for
credit operations were predicted. This equation was
built based on loans from borrowed funds.
Keywords: banking, economic-mathematical modeling, the credit resources of the Bank attracted resources of the Bank, extrapolation, prediction and correlation.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ
УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Вступ. Недовершена система пенсійного страхування (захисту) населення є однією із основних
перешкод для прискорення економічного і соціального розвитку. Вважається, що лише чверть країн
світу мають розвинуті та ефективні системи соціального пенсійного страхування населення.
Недостатнє охоплення послугами пенсійного
страхування та/або його відсутність у наукових виданнях пов'язують із високим рівнем бідності та нерівності, недостатніми обсягами інвестицій у розвиток людського капіталу, а також слабкими автоматичними стабілізаторами сукупного попиту на ринках праці.
Поступове зростання навантаження на систему
пенсійного забезпечення обумовлюється, передусім, старінням населення або продовженням терміну життя. Подібні твердження ґрунтуються на
аналізі загальносвітових тенденцій щодо поступового зменшення кількості працездатного населення
та зростання кількості людей пенсійного віку відповідно.
Означені тренди визначають необхідність розробки та впровадження системи дієвих заходів щодо
удосконалення системи пенсійного страхування України на основі збалансування інтересів держави,
бізнесу, найманих працівників та пенсіонерів. У
зв’язку з чим, загострюється актуальність удосконалення системи пенсійного страхування України, зокрема, у напрямі посилення ролі держави в частині
забезпечення прийнятного рівня пенсійного забезпечення її громадян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням у сфері пенсійного страхування та пенсійного забезпечення населення з урахуванням демографічних, соціально-економічних, організаційно-правових умов його організації та розвитку
присвячено праці провідних зарубіжних вчених, зокрема: Р. Акофа, Л. фон Берталанфи, Д. Каннінга,
Е. Уайтхауза, П. Хеллера, Д. Хаунера, Г. Фінка,
Г. Мак Таггарта, П. Голиша, Н. Барра. Значний внесок у розв’язання проблем пенсійного забезпечення
зробили й вітчизняні вчені, зокрема: О. Бевзенко,
М. Боднарук, Н. Болотіна, М. Бойко, О. Компанієць,
Т. Кравчук, Е. Лібанова, М. Папіев, С. Прилипко,
В. Садовский, С. Сивак, О. Соломка, І. Ткачук,
Н. Тополенко, І. Чугунов та ін.
Однак, враховуючи розвиток економічної системи України, яка останнім часом зазнає значних
потрясінь, обумовлених як загальносвітовими трендами та політичною кризою на сході України, так і
внутрішніми чинниками щодо зміни демографічної
ситуації та соціально-економічних умов життєдіяльЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

ності населення України, лишається ряд проблем,
які потребують розв’язання на основі підготовки та
впровадження дієвих і ефективних заходів щодо
підвищення самодостатності та функціональної
спроможності національної пенсійної системи. Як
зазначає професор І. Чугунов, пенсійна система, яка
зародилась на соціальній основі, тобто необхідності
підтримки непрацездатних, нужденних верств населення, поступово із суспільним розвитком перетворилась на економічний чинник, який містить інвестиційну складову зростання економіки і впливає на
якість відтворення продуктивних сил у країні [1].
Необхідність реформування пенсійної системи
України визначено одним із основних векторів економічної та фінансової політики України, які проголошені у Меморандумі про співпрацю України та
МВФ [2]. Як зазначається в документі, структурні
проблеми на ринку праці, несприятливі демографічні умови, а також застарілі пенсійні правила
підірвали стабільність пенсійної системи. Рівень
пенсійних видатків є дуже високим, попри відносно
низький розмір більшості індивідуальних пенсій,
через непропорційне зростання кількості пенсіонерів стосовно активної робочої сили. Це призвело
до того, що дефіцит пенсійного фонду перевищив
140 млрд грн в 2016 р. (близько 6 відсотків ВВП), і,
за відсутності змін, цей дефіцит зростатиме і надалі,
що наражає життєздатність пенсійної системи на небезпеку у майбутньому.
Постановка проблеми. Серед інших негативних характеристик Пенсійної системи України доцільно виділити: зростання поточних та майбутніх зобов’язань у результаті поступового старіння населення, а також розширення переліку соціальних та
інших виплат (диверсифікація); чутливість до економічних та демографічних ризиків, що впливають
на стабільність акумуляції фінансових ресурсів у
Пенсійному фонді України та їх подальшого розподілу; обтяженість зайвими, непритаманними їй фінансовими зобов’язаннями, наприклад, щодо сплати
судового збору; відсутність стимулів для скорочення тіньового фонду заробітної плати, що є базою
нарахування пенсійних страхових внесків (нелегальне працевлаштування, зарплати в «конвертах»);
старіння населення України та випереджаючі темпи
зростання кількості осіб пенсійного віку над зайнятим населенням; зменшення власних джерел формування доходів пенсійної системи України (зниження
ЄСВ та зростання видатків Державного бюджету
України на фінансування потреб пенсійної системи
України).
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Означені проблемні питання обумовлюють необхідність наукових розвідок, спрямованих на виявлення вад і недоліків чинної системи пенсійного
страхування України та підготовки конкретних та
ефективних пропозицій щодо їх усунення, і дозволяють сформулювати мету дослідження, яка полягає
в обґрунтуванні подальших напрямів реформування
системи пенсійного страхування України.
Виклад основного матеріалу. Право на отримання прийнятних пенсій (гарантований державою
достатній дохід) особам, що набули право на його
отримання (за віком, інвалідністю, іншими обставинами), закріплено у багатьох Міжнародних документах з питань захисту прав людини, Міжнародних
трудових нормах зокрема. Однак, за оцінками Міжнародної організації праці (МОП), майже половина
людей пенсійного віку (48%) не отримують прийнятну пенсію і лише на рівні 40% населення можуть
у майбутньому розраховувати на гідне пенсійне забезпечення, що дозволить забезпечити прожитковий мінімум [3].
В теорії пенсійне страхування пов’язують із
трудовою діяльністю особи та сплатою страхових
внесків [4] та розглядають як соціальну та економічну категорії [5], як процес формування та функціонування Пенсійного, Накопичувального та інших
страхових пенсійних фондів, джерела наповнення
яких утворюються за рахунок страхових внесків роботодавців, найманих працівників, відрахувань з
бюджетів різного рівня та інших джерел [6, с. 172].
Пенсійне страхування визначається як гарантована
державою система заходів, прав і обов'язків, яка передбачає надання соціальних послуг із пенсійного
забезпечення застрахованим особам [7-8], а також
одна із основних форм соціального захисту, в основу якої закладено страховий метод [9]. Пенсійне
страхування розглядають також як сукупність особливих замкнених розподільчих відносин між його
учасниками з питань формування бюджету пенсійного фонду за рахунок грошових внесків до цільового пенсійного фонду для подальшого надання грошової допомоги громадянам, які вийшли на пенсію
[10] та пов’язують його із соціальними ризиками
[11-12].
Зростання кількості громадян, що набувають
право на отримання пенсії за віком обумовлює посилення податкового навантаження на працездатне
населення. З метою зняття напруження у цій сфері
окремі дослідники пропонують розвивати недержавну накопичувальну систему соціального пенсійного забезпечення, зауважуючи при цьому, що прозорість функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення потребує підвищення фінансової грамотності населення, розвитку мотивів працівників і роботодавців до повноцінної участі у пенсійному забезпеченні [13].
Багато авторів сходяться на тому, що розв’язання проблем пенсійного забезпечення в Україні
вимагає реалізації комплексного підходу щодо узго-

дження темпів і параметрів пенсійної реформи з
темпами економічного розвитку держави, рівня
життя і доходів населення, реформи фіскального
сектору та грошово-кредитної системи. Необхідність реформування солідарної системи пенсійного
забезпечення, яка виявляється неспроможною забезпечувати прийнятний рівень пенсійного забезпечення населення України, а також розширення мережі Недержавних Пенсійних фондів обґрунтовується в роботах [14-21].
Пропонуються до впровадження нові підходи
до формалізації вибору складу і структури оптимального інвестиційного портфеля НПФ за різними
критеріями за умови врахування ризикової еластичності та ризикової віддачі як окремих активів, так і
портфеля загалом. Підходи ґрунтуються на статистичній оптимізації інвестиційних рішень та застосуванні коефіцієнтів еластичності й віддачі інвестиційного портфеля в розрізі окремих активів [22].
Найбільш поширеними у світовій практиці
стали програми пенсійного страхування на солідарній основі [23, с. 217]. Серед інших виділяють добровільні накопичувальні програми. Основною проблемою будь-яких програм пенсійного страхування є
розширення переліку соціальних та інших виплат на
фоні випереджаючого зростання поточних та майбутніх зобов’язань через старіння населення. Тому,
солідарні системи пенсійного страхування все більше набувають функціональних властивостей накопичувальних систем [24-28].
Світова фінансова криза негативно позначилася на накопичувальних пенсійних системах практично у всіх країнах світу. Однак, незважаючи на
певні ускладнення, ці системи продовжують своє існування та розвиток. До переваг таких систем відносять зниження економічного навантаження на державу і підвищення фінансової грамотності населення.
Серед основних заходів в управлінні пенсійними системами у світовій практиці виділяють:
стримування індексацій пенсій; розширення або
звуження диверсифікації пенсій; підвищення мінімального страхового стажу та пенсійного віку;
зміни тарифів обов’язкових відрахувань; підвищення ефективності адміністрування на основі
впровадження ІТ-технологій сучасних систем менеджменту.
Організація економічного співробітництва та
розвитку (Organisation for Economic Co-operation
and Development, OECD – далі ОЕСР) здійснює регулярні огляди пенсійних систем розвинених країнучасників, на основі аналізу яких можна дійти до висновку, що між пенсійними системами різних країн
світу існують певні відмінності. Окремо виділяються пенсійні системи країн Східної Європи, континентальної Європи, скандинавських країн, а також
країн Латинської Америки, Азії, Африки [29-30].
Так, пенсійні системи країн континентальної
Європи, зокрема Італії, Німеччини, Франції засно84
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вані на публічних обов'язкових розподільних системах, що побудовані за принципами солідарності поколінь. Добровільні пенсійні програми Італії, Німеччини, Франції охоплюють близько 60% працюючих.
В Італії активно розвивається система накопичувального страхування за рахунок утворення нових
пенсійних портфелів, що мають більш високу прибутковість на основі збільшення кількості варіантів
інвестування.
У Німеччині державна пенсійна система охоплює основну частину пенсій для більшості найманих
працівників і формується за рахунок внесків працедавців та працюючих. Держава забезпечує майже
третину сукупного обсягу фінансування пенсійних
виплат. Розмір пенсії визначається виходячи з кількості балів (спеціальних пенсійних пунктів), виду
пенсії, а також поточної вартості балу (вартість балів індексується виходячи з темпів зростання заробітної плати).
У Франції на першому рівні пенсійної системи
знаходиться система пенсійного страхування, яка
базується на схемі з фіксованими розмірами виплат.
Внески сплачуються роботодавцями та працівниками. Другий рівень – це обов'язкове додаткове
пенсійне страхування, яке будується за бальною системою, що при досягненні пенсійного віку конвертується в пенсію.
У країнах англосаксонської групи (Австрія, Великобританія, Канада, США) пенсійне забезпечення
в рамках розподільної системи в 2-3 рази нижче, ніж
в континентальній Європі і доповнюється накопичувальними програмами.
Пенсійна система США складається з двох підсистем: обов'язкове державне страхування та добровільне приватне страхування. Внески до пенсійного
фонду виплачуються в рівних частинах роботодавцем і працівником у розмірі 7,65% від зарплати співробітника. Таким чином, загальна сума внеску складає 15,3%. При цьому 2,9% виплачених грошей йде
на медичне страхування для громадян похилого
віку, а 12,4%, що залишилися, складають суму пенсійного внеску працівника.
В Японії функціонує державна пенсійна система, яка передбачає встановлені державою виплати
пенсіонерам, що здійснюються після виходу працівника на пенсію. Витрати на пенсійне забезпечення
становить приблизно 10,6% від ВВП, включаючи
виплати пенсій по старості – 8,9%, пенсій по інвалідності – 0,4% і пенсій у зв'язку з втратою годувальника – 1,3% [32].
У Нідерландах і Швейцарії корпоративні накопичувальні програми активно та успішно конкурують із обов'язковою розподільною системою. Індексація в обов'язковій системі здійснюється за темпами зростання заробітної плати [31].
У Фінляндії, Норвегії, Данії і Швеції, які належать до скандинавських країн, поширені державні
розподільні пенсійні системи і квазіобов’язкові корпоративні накопичувальні системи.
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У країнах Латинської Америки (Бразилія, Мексика, Чилі, Парагвай), за виключенням Аргентини
(накопичувальну систему ліквідовано), також багато уваги приділяється розвитку накопичувальних
пенсійних програм. Країни Східної Європи ввели
обов'язкову накопичувальну систему в зв’язку із
старінням населення (продовженням терміну
життя).
У Польщі, Словаччині, Угорщині, Естонії відмічається тенденція поступового переміщення фінансових ресурсів з накопичувальної системи у розподільчу на фоні зменшення диверсифікації джерел
формування доходів пенсійних фондів. Означені рішення були прийняті на рівні урядів цих країн з метою зменшення дефіцитів їх пенсійних фондів.
У пенсійних системах багатьох країн світу
(Греція, Італія, Іспанія Словаччина, Франція, Чехія,
Угорщина, Фінляндія) запроваджено механізм індексації, що дозволяє сповільнювати темп зростання пенсійних виплат. Майже у всіх країнах поступово підвищується пенсійний вік та страховий
пенсійний стаж.
Означені тенденції розвитку пенсійних систем
у різних країнах світу більшою чи меншою мірою
відслідковуються і в частині перетворень, яких зазнає пенсійна система України. Слід зазначити, що
зміни в основних підходах щодо пенсійного забезпечення громадян України відбуваються не лише
під впливом загальносвітових тенденцій розвитку
пенсійного страхування.
Вагомий вплив, який інколи носить визначальний характер, на основні напрями розвитку пенсійної системи України має поточна соціально-економічна ситуація в Україні, а також її основні тренди і
тенденції (децентралізація державного управління
та політична криза на сході України).
В Україні чинна система пенсійного страхування зазнавала постійних удосконалень з моменту
її створення, з часів набуття Україною незалежності.
Можна виділити 5 основних етапів (табл. 1)
розвитку системи пенсійного страхування України,
які не враховують щорічних вдосконалень, які приймалися в процесі прийняття закону України про
Державний бюджет України на відповідний бюджетний період зокрема, введення відрахувань до Пенсійного фонду України.
Законодавче поле з питань пенсійного страхування створюється Законом України про загальнообов’язкове пенсійне страхування. Пенсійна система України складається з трьох рівнів:
1 рівень – реформована у бік посилення страхових принципів наявна солідарна (розподільна,
PAYG) система;
2 рівень – загальнообов’язкове державне накопичувальне страхування – (запровадження другого
рівня постійно відкладається у зв’язку з дефіцитом
коштів солідарної системи та невирішеністю багатьох організаційних питань) [35];
3 рівень – недержавне пенсійне страхування на
добровільних засадах [36].
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Таблиця 1
Етапи розвитку системи пенсійного страхування України з часів набуття незалежності
Етап
1 етап –
1991 р.
2 етап –
1998 р.

3 етап –
2003 р.
4 етап –
2010 р.
5 етап –
2016 р.

Зміст
Прийнято Концепцію соціального забезпечення, яка передбачала реорганізацію соціального захисту працюючого
населення [33-34], встановлено пенсії: за віком; інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років, персональні пенсії
Прийнято Указ Президента України «Про основні напрями пенсійного забезпечення в Україні» від 13.04.1998 р., на
виконання якого створено і впроваджено унікальну систему персоніфікованого обліку страхових внесків. Крім того,
Пенсійний фонд України набув права самостійно призначати та виплачувати пенсії військовослужбовцям, яким до
того їх пенсійне забезпечення здійснювалось 11 різними структурами. Починаючи з січня 2008 р. перерахунки
пенсій проводяться з урахуванням показника середньої заробітної плати. Введено збір до Пенсійного фонду: з валютообмінних операцій; на придбання автомобіля; на клеймування ювелірних виробів; операцій купівлі-продажу
нерухомого майна; вартості послуг стільникового рухомого зв'язку
Прийнято закони України, «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», якими було створено підґрунтя та необхідні інституційні основи для розвитку сучасної пенсійної системи України
Відповідно до Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава» основним наголосом пенсійної реформи в Україні визначено посилення соціального захисту
осіб, що втратили працездатність
Схвалено Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року. Основними завданнями Стратегії визначено: поліпшення якості обслуговування громадян; вдосконалення системи управління
фінансовими ресурсами Пенсійного фонду; автоматизація управління та контролю у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; технологічний розвиток інформаційних ресурсів із заохоченням
до запровадження інноваційних технологій; кадровий розвиток та забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного фонду

Джерело: складено автором.

На першому рівні пенсійного забезпечення населення України виділяють дві взаємопов’язані підсистеми, а саме: загальну систему пенсійного страхування населення України та спеціальну систему
пенсійного страхування населення України. Солідарна пенсійна система України генерує основні
проблеми пенсійного страхування України, оскільки є основною та визначальною серед трьох рівнів
пенсійної системи України.
Загальна система пенсійного забезпечення України складається з трьох основних елементів системи страхових пенсійних правовідносин. Спеціальна система пенсійного забезпечення населення
України включає три види особливих режимів: за
особливостями професійного статусу; за особливостями соціального статусу; пенсійне забезпечення на
пільгових умовах, передбачених пенсійним законодавством, що застосовувалось до введення в дію закону України про пенсійне страхування [37, c. 6869].
Функціонування системи недержавного пенсійного страхування створює можливості для формування додаткових пенсійних нагромаджень, які перетворюються на потужний інвестиційний ресурс
для економічної системи України внутрішнього характеру.
За інформацією Державного реєстру фінансових установ в Україні зареєстровано 65 недержавних пенсійних фондів та 22 адміністратори НПФ. За
підсумками 2016 р. адміністраторами недержавних
пенсійних фондів укладено 62,6 тис. пенсійних контрактів, що більше на 4,9% (2,9 тис. контрактів) порівняно із 2015 р. Кількість вкладників у 2016 р. збільшилася порівняно з 2015 р. на 2,5% (1,4 тис. вкладників) та станом на 31.12.2015 р. порівняно з аналогічним періодом 2014 р. кількість вкладників збі-

льшилася на 12,7%. Загальна кількість учасників
НПФ за підсумками 2016 р. становила 834,0 тис.
осіб (станом на початок 2016 р. – 836,7 тис. осіб), з
яких отримали та/або отримують пенсійні виплати
81,3 тис. осіб (9,7% від загальної кількості учасників) [38].
В система Пенсійного фонду України останнім
часом зазнала глибоких перетворень. Кількість райміськуправлінь скорочено з 525 станом на січень
2015 р. до 357 станом на квітень 2017 р. Гранична
чисельність персоналу Пенсійного фонду України
складає 30,1 тис. працівників проти 36,6 тис. у
2015 р. У 2016 р. органами Пенсійного фонду повністю та своєчасно забезпечено всі пенсійні виплати
майже 12 млн громадян, але чисельність пенсіонерів
зменшилась у 2016 р. на 357,7 тис. осіб. Основне пояснення – кризова ситуація на сході України.
Загальні доходи Пенсійного фонду України у
2016 р. склали 255,8 млрд грн, в тому числі власні
кошти 111,7 млрд грн, решта – трансферти з Державного бюджету України, а загальні видатки –
253,5 млрд грн. Пенсійний фонд у 2016 р. зазнав
втрат власних доходів внаслідок зниження ставки
єдиного соціального внеску на суму 96,4 млрд грн.
За інших обставин Фонд закінчив би фінансовий рік
із профіцитом бюджету у сумі 14,7 млрд грн [39].
З табл. 2 видно, що останнім часом відмічається
поступове зростання бюджету Фонду, при цьому,
зазнає змін структура його доходів. Прискореними
темпами зростає частка фінансування з Державного
бюджету України, яке за підсумками 2016 р. порівняно із 2012 р. зросло більш ніж у 2 рази. Натомість,
майже на третину скоротилися власні кошти Фонду.
У той же час, різко, на третину (на 6 в.п.) – з
16,6% у 2012 р. до 10,6% у 2016 р. скоротилася питома вага ВВП, що перерозподіляться через систему
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Таблиця 2
Динаміка основних фінансових показників Пенсійного фонду України за 2012-2016 рр.
Видатки, млн грн
Доходи, млн грн
з них:
кошти Державного бюджету, млн грн
власні кошти (з урахуванням залишку), млн
грн
коштів Державного бюджету
власних коштів (з урахуванням залишку)
ВВП
видатків
доходів
з них:
коштів Державного бюджету
власних коштів (з урахуванням залишку)

2012
233695,9
224026,6

2013
244675,3
250228,4

2014
238179,2
239871,2

2015
262036,7
264732

2016
253469
255773,9

64494,1

83233,6

75813,9

94811,6

142587,6

157980,4
166863,9
163923,3
Частка у загальній сумі надходжень, %
28,8
33,3
31,6
70,5
66,7
68,3
1404700
1465200
1586900
Питома вага у ВВП, %
16,6
16,7
15,0
15,9
17,1
15,1

169831,1

111695,7

35,8
64,2
1988500

55,7
43,7
2383200

13,2
13,3

10,6
10,7

4,8
8,5

6,0
4,7

4,6
11,2

5,7
11,4

4,8
10,3

Джерело: складено автором за звітними даними Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим
доступу: http://www.pfu.gov.ua; Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/.

Пенсійного фонду України. Відповідні зміни відбулися і в структурі доходів Пенсійного фонду України.
Надзвичайно високий рівень безробіття1 (45%), що останнім часом відмічається в Україні, який
не є критичним, однак, який обчислюється на фоні
«тінізації» заробітної плати та ринку праці, негативно впливає на темпи реального зростання ВВП
(Закон Оукена2 [40]) та динаміку мобілізації доходів, не лише до зведеного та державного бюджетів
України, а й соціальних фондів України, передусім,
Пенсійного. В свою чергу, збільшення кількості
пенсіонерів та міграція населення працездатного
віку з метою отримання більших доходів, у тому числі, через намагання вітчизняних абітурієнтів отримувати вищу освіту у навчальних закладах Європи,
кількісно проявляються через перманентну дефіцитність Пенсійного фонду України.
Політичні, економічні та демографічні ризики,
виникнення яких пояснюється старінням населення,
кризою на сході України, процесами реформування
концептуальних засад управління державою (децентралізація державного управління України), відтоком працездатного населення за межи території України знижують інвестиційну привабливість України. За таких умов, а також випереджаючих темпів
падіння власних доходів Пенсійної системи України
на фоні випереджаючого зниження кількості працездатного населення порівняно із кількістю пенсіонерів може спалахнути чергова системна криза пенсійної системи України. З метою запобігання та нейтралізації кризових явищ, а також пом’якшення їх наслідків необхідно вживати заходів, що спрямовані

не лише на усунення поточних вад та недоліків чинної системи пенсійного страхування України, а й
здійснювати підготовчі роботи щодо виявлення ризиків та майбутніх викликів та розробляти конкретні
та ефективні планів щодо їх нейтралізації.
Висновки. Проведене дослідження світового
досвіду пенсійного страхування та організаційноправових умов функціонування пенсійної системи,
України у тому числі, дозволяє зробити висновки,
що пенсійні системи різних країн світу мають схожу
структуру із певними відмінностями, які пояснюються особливостями соціально-економічного, політичного та демографічного, а відповідно й організаційно-правового характеру.
Найбільшого поширення у світовій практиці
набули програми пенсійного страхування на солідарній основі. Серед інших популярних програм
пенсійного страхування виділяють добровільні накопичувальні програми. Головною проблемою
будь-яких програм пенсійного страхування є розширення переліку соціальних та інших виплат на фоні
випереджаючого зростання поточних та майбутніх
зобов’язань через старіння населення. Тому, солідарні системи пенсійного страхування все більше
набувають функціональних властивостей накопичувальних систем.
Загальносвітовою тенденцією розвитку систем
пенсійного страхування є розвиток накопичувальних систем. У той же час, в країнах Східної Європи
відмічається відтік грошових коштів із накопичувальної системи до солідарної через хронічний дефіцит останньої. Накопичувальна система пенсійного
страхування України поступово розвивається, проте

1

Рівень безробіття розраховується як відношення чисельності безробітних, які зареєстровані в державній службі
зайнятості, до працездатного населення працездатного віку. Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці
(МОП) – особи у віці 15-70 років активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх
4-х тижнів, що передували опитуванню та готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.
2
Артур Оукен сформулював закон, відповідно до якого країна втрачає 2-3% фактичного ВВП відносно потенційного ВВП, коли фактичний рівень безробіття збільшується на 1% порівняно з його природним рівнем.
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підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів / Н. В. Ткаченко, О. В.
Шабанова // Фінанси України. – 2016. – №. 1. –
С. 80-98. 23. Стоцки Д. Налоги на фонд заработной
платы и финансирование систем социального обеспечения / Д. Стоцки // Пособие по налоговой политике; под ред. Партасарати Шома. – Вашингтон,

не такими темпами, які дозволяли би зняти навантаження з Пенсійного фонду України та Державного
бюджету України.
До основних інструментів управління пенсійними системами у світовій практиці належать: стримування індексацій пенсій; розширення або звуження диверсифікації пенсій; підвищення мінімального страхового стажу та пенсійного віку; зміни тарифів обов’язкових відрахувань; підвищення ефективності адміністрування на основі впровадження
ІТ-технологій сучасних систем менеджменту.
Означені інструменти доцільно активно впроваджувати і в практику управління пенсійною системою України. Одночасно, слід приділяти увагу
стимулюванню розвитку другого та третього рівнів
пенсійної системи України, а саме, розвивати недержавне пенсійне страхування на добровільних засадах. При цьому, на рівні Держави слід сконцентрувати зусилля на створенні належних організаційноправових та інституційних умов для нормального
функціонування загальнообов’язкового державного
накопичувального страхування.
До перспективних напрямів наукових досліджень у сфері пенсійного страхування в Україні слід
віднести оптимізацію структури доходів Пенсійного
фонду України, удосконалення механізму обчислення обсягів пенсійних відрахувань, у тому числі
пропорції розподілу тягаря сплати внесків між працедавцем та найманим працівником, розбудову організаційно-правових умов для розвитку 2 та 3 рівнів Пенсійної системи України, а також пошук джерел додаткових доходів Пенсійного фонду України.
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Островецький В. І. Обґрунтування напрямів
удосконалення організаційно-правових умов
функціонування пенсійної системи України
У статті розкривається економічна сутність
пенсійного страхування. Узагальнено і проаналізовано основні теоретичні положення та світовий досвід функціонування та розвитку систем пенсійного
страхування. Висвітлено особливості функціонування системи пенсійного страхування України. Обґрунтовано основні напрями удосконалення організаційно-правових умов функціонування системи
пенсійного страхування України
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Островецкий В. И. Обоснование направлений совершенствования организационно-правовых условий функционирования пенсионной системы Украины
В статье раскрывается экономическая сущность пенсионного страхования. Обобщены и проанализированы основные теоретические положения
и мировой опыт функционирования и развития систем пенсионного страхования. Выделены особенности функционирования системы пенсионного
страхования Украины. Обоснованы основные
направления совершенствования организационноправовых условий функционирования системы пенсионного страхования Украины.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПИТОМНИКОВ
Эффективное использование имеющихся ресурсов – одно из основных условий функционирования и развития любой организации, в том числе в лесоводстве. При этом успешное выполнение данного
условия зависит от степени и качества информированной наполненности системы управления на разных её уровнях. Внутри организации такое наполнение дает учет затрат на производство продукции и исчисление ее себестоимости.
Так, Ю.А. Мишин [10, с. 40] отмечает, что в
условиях рыночной экономики к информации, формируемой в системе учета для целей управления,
предъявляются требования, используемые для создания эффективной системы менеджмента современным производством. При этом к информации,
генерируемой в системе учета, предъявляются такие
требования, как: достоверность, полнота, объективность, релевантность, своевременность, непротиворечивость. Качественная, достоверная и оперативная информация о затратах на производство и исчисление себестоимости продукции лесопитомников позволяет уменьшить вероятность принятия неверных, ошибочных, неэффективных управленческих решений.
Информация для системы управления формируется в управленческом учете (основная часть которого состоят в исчислении себестоимости), который должен стать ведущей функцией менеджмента
и способствовать лучшей организации планирования, прогнозирования, анализа, контроля и регулирования хозяйственных процессов. При этом в современных условиях перед управленческим учетом
ставятся не только оперативные и тактические цели,
но и стратегические цели в системе управления производством. В связи с этим, управленческий учет
должен носить не только ретроспективный характер, но и перспективную и стратегическую направленность. Особое внимание в системе управления
экономического субъекта также должно быть уделено факторам внутренней среды организации. В
связи с этим, возникает необходимость расширения
функциональных возможностей использования си-

стемы управленческого учета и исчисления себестоимости продукции лесопитомников, чтобы она позволяла управлять совокупностью внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность организации, и с учетом этого определять наиболее перспективные направления ее деятельности. В качестве основного направления деятельности управленческого учета затрат и исчисления себестоимости продукции лесопитомников должна быть заложена задача выбора оптимальной стратегии функционирования организации, учитывающей потенциал
хозяйствующего субъекта и совокупность всех факторов, влияющих на его деятельность.
При этом, как отмечает М.Н. Максакова, под
оптимальной стратегией следует понимать выработку основных показателей деятельности организации, сформированных в системе бухгалтерского
управленческого учета, при которых результаты деятельности данного хозяйствующего субъекта будут наилучшими, с точки зрения заданных параметров, то есть внутренних (имеющиеся производственные и финансовые мощности) и внешних факторов (экономическая среда), в условиях которых
она осуществляет свою деятельность [8].
Вышеперечисленные предпосылки создают
необходимость поиска новых способов управления
фактами хозяйственной жизни, в этой связи важное
значение приобретает развитие управленческого
учета и контроля в лесной отрасли. При этом необходимо отметить, что управленческий учет затрат на
производство и исчисление себестоимости продукции
лесопитомников – это, прежде всего, один из эффективных инструментов в процессе управления организацией и поэтому развитие управленческого учета и
контроля не может и не должно происходить «само по
себе» без развития всей системы управления организацией. Именно уровень развития системы управления
организацией определяет и предъявляет требования к
развитию управленческого учета и контроля, а не
наоборот.
Лесной питомник предназначен для выращивания лесного посадочного материала, который ис90
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пользуется в целях создания искусственных насаждений, для озеленения территорий городов и различных объектов, формирования полноценных лесопарковых массивов, рощ и аллей. В лесопитомниках
выращивают посадочный материал различных древесных пород и кустарников – древесные растения
или их части: сеянцы, саженцы, черенковые саженцы, черенки, крупномеры и пр. Лесной посадочный материал может быть с закрытой корневой системой и с открытой корневой системой, привитой
и стандартный.
Основная цель производственного цикла лесопитомников – превратить ресурсы (семена, посадочный материал) в конечную выпускаемую продукцию.
Учет затрат на производство и исчисления себестоимости продукции лесопитомников занимает
центральное место для бухгалтеров, менеджеров и
других руководящих работников, так как правильный и своевременный учет затрат дает возможность
анализа причин отклонений с тем, чтобы своевременно принять меры по предотвращению ухудшения деятельности организации, либо наоборот по
расширению круга сбыта продукции, проведению
мероприятий в сторону наметившегося уменьшения
затрат на производство.
Себестоимость продукции лесопитомников –
выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. В условиях перехода к рыночной экономике себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Исчисление этого показателя необходимо для оценки выполнения плана по данному показателю и его динамики; определения рентабельности производства и
отдельных видов продукции; выявления резервов
снижения себестоимости продукции; определения
цен на продукцию; обоснования решений о производстве новых видов продукции и снятия с производства устаревших.
Лесной питомник – это питомник, где осуществляется выращивание посадочного материала.
Выращивание саженцев в лесном питомнике
осуществляется на производственных участках
учреждения, а в бухгалтерском учете организации
применяется счет 20 «Основное производство».
По дебету счета 20 «Основное производство»
отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выращиванием саженцев, выполнением
работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного
производства, и потери от брака. Прямые расходы,
связанные непосредственно с выращиванием саженцев, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др.
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По кредиту счета 20 «Основное производство»
отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со
счета 20 «Основное производство» в дебет счетов 43
«Готовая продукция», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 90 «Продажи» и др.
Учет затрат в отрасли выращивания саженцев в
питомнике лесничества ведется по следующей номенклатуре статей:
1) оплата труда с отчислениями на социальные
нужды;
2) семена и посадочный материал;
3) удобрения минеральные и органические;
4) средства защиты растений;
5) содержание основных средств, в том числе:
6) работы и услуги;
7) нефтепродукты;
8) организация производства и управления
9) прочие затраты.
Учет затрат на производство в питомнике ведут
по номенклатуре статей, установленных для растениеводства. В отличие от других подотраслей растениеводства в питомниках лесничества с целью отражения всех количественных и качественных изменений, происходящих с растениями за весь период выращивания, ведут также количественный (оперативно-технический) учет на карточках, который
имеет непосредственную связь с бухгалтерским учетом затрат.
По первой статье учитывают все виды денежных и натуральных выдач, носящих характер заработной платы (оплаты труда), работникам различных категорий, чей труд затрачен непосредственно
на выращивание саженцев.
Затраты труда по этой статье отражают в учреждении в денежном измерении – суммы начисленной заработной платы и в трудовом количестве
затраченных часов.
На статью «Семена и посадочный материал»
относят израсходованные под саженцы семена и посадочный материал. Затраты семян отражают в двух
измерителях в натуральном – количество (кг) и в денежном.
Стоимость израсходованных семян отражают в
данной статье в балансовой оценке; покупных – по
ценам приобретения плюс расходы за доставку, собственного производства, перешедших с прошлого
года – по фактической себестоимости, текущего
года – по плановой себестоимости с корректировкой
в конце года до фактической.
В статье «Удобрения» включают учет внесенных под саженцы все виды удобрений (минеральные, органические). Органические удобрения учитываются и в натуральных измерителях (в тоннах),
и в денежных, по оценке на основании фактической
себестоимости производства.
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Статья «Средства защиты растений» предназначена для отражения затрат на борьбу с сорняками, вредителями и болезнями саженцев, различных средств химической защиты растений. Затраты
препаратов отражают по количеству и по стоимости
приобретения.
По статье «Содержание основных средств» отражают затраты на техническое обслуживание и
эксплуатацию, амортизацию и ремонт (либо отчисления на ремонт) основных средств. Относят на эту
статью расходы на оплату труда персоналу, обслуживающему основные средства.
На данную статью относят затраты на ремонт
основных средств, использованных на выращивание
саженцев.
По статье «Работы и услуги» ведут учет выполненных в растениеводстве работ и услуг вспомогательными производствами своего предприятия, а
также сторонними организациями.
В статье «Организация производства и управления» учитывают суммы отраслевых и общебригадных расходов растениеводства, которые относятся сюда путем распределения со счета 25 «Общепроизводственные расходы» пропорционально
установленной базе. Сюда же перечисляют путем
распределения суммы общехозяйственных расходов
со счета 26 «Общехозяйственные расходы».
В статье «Прочие затраты» учитывают те затраты, которые не вошли в предыдущие статьи (износ спецодежды и спецобуви, страховые платежи по
страхованию посевов и т.п.).

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

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

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

Корреспондирующие
счета
Дебет
Кредит
20

10/7

20

10/3

20

10/2

10/7

20

20

10/9

20

70

20

69

43

20

43

20

20

23

20

25

20

26
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Документы
Требование накладная
Требование накладная
Требование накладная
Бухгалтерская справка
Требование накладная
Табель учета рабочего времени
Ведомость начисления
взносов
Бухгалтерская справка

страховых

Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
Бухгалтерская справка
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Синтетический учет ведется в журнале-ордере
№10 и Главной книге. Данные в журнал-ордер переносятся из производственного отчета. Журнал-ордер №10 построен по принципу шахматной ведомости: кредитуемые счета расположены по вертикали,
а дебетуемые, представляющие систему счетов
учета затрат на производство, – по горизонтали.
Итоги сводки по цехам производственного учета и
вспомогательного производств записывают в первой его части. Также записывают данные общепроизводственных расходов и затрат по содержанию и
эксплуатации машин и оборудования. Затем подсчитывают итоги по горизонтали и вертикали. Данные
журнала-ордера № 10 служат основанием для расчета затрат на производство по экономическим элементам и расчета себестоимости саженцев. Итог затрат по корреспондирующим счетам из журнала-ордера № 10 переносят в его продолжение – журналордер № 10/1, где отражаются обороты по кредиту
тех же счетов, но в корреспонденции с дебетом производственных счетов. Итоги суммируют и получают общую сумму оборотов по кредиту счетов для
записи в Главную книгу.
Учету затрат на выращивание саженцев подлежат отдельные аналитические счета по годам закладки и наименованиям саженцев в разрезе элементов производственных затрат. Аналитические счета,
учитывающие затраты по полям сеянцев, сгруппированы в один счет – «Посевное отделение», а те, по
которым учитывают затраты по полям выращивания
саженцев, – в счет «Школа», затраты по производству черенков для прививки – в счет «Плантации и
маточники».
Учет затрат по каждой школе ведется в следующем порядке. Затраты отдельного года находят отражение на аналитических счетах, открываемых для
каждого года отдельно, в разделе статей затрат: первый год (поле сеянцев), второй год (поле окулянтов), третий год (поле однолеток), четвертый год
(поле двухлеток).
В первый год закладки растений открывают
«Карточку количественного учета» и ведут ее в течение всего периода их выращивания. В нее заносят
данные о наименовании отдельных пород, об их количестве, о занимаемой каждой породой площади,
данные о фактическом отпаде и отбраковке, подтвержденные осенней инвентаризацией. Количественные изменения растений оформляют актами,
которые служат основанием для бухгалтерских записей (проводок). До осенней инвентаризации растения, находящиеся в посевном отделении, учитывают по размеру занимаемой ими площади, а затем
после пикировки – по площади и по отдельным породам (в тыс. штук). Учет саженцев в штуках ведут
с момента их закладки.
На аналитические счета по годам закладки относят прямые затраты по уходу за саженцами. Об-
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щие затраты для данной школы относят на общий
для этой школы счет, с которого их распределяют в
конце года на счета по годам закладки пропорционально площади питомника, отведенной под каждый год посадки. При частичной выкопке сеянцы и
саженцы, оставшиеся в поле, отражают как незавершенное производство.
В школе плодовых культур саженцы выращивают в течение четырех лет. Затраты, учтенные по
полю сеянцев, в конце года переносят на аналитический счет поля второго года выращивания и т.д. В
конечном итоге затраты, учтенные по четвертому
году выращивания, плюс затраты первых трех лет
выращивания составляют полную себестоимость
выращивания саженцев.
Если часть сеянцев и саженцев продают (реализуют) до полного срока их выращивания в питомнике, то их приходуют на субсчет 43-1 «Готовая
продукция растениеводства» с кредита субсчета
20-1 «Растениеводство» по плановой себестоимости. На эту сумму уменьшают затраты по соответствующему полю в разрезе статей затрат.
Недоразвитые и непривитые саженцы оценивают по ценам возможной продажи. Эту сумму
направляют на уменьшение учтенных затрат. На количество погибших саженцев уменьшают валовой
выход продукции в количественном выражении. В
результате себестоимость саженцев, предназначенных для продажи, увеличивается.
Объектами бухгалтерского учета в питомнике
лесничества являются:
- поля размножения – школа сеянцев (посевное
отделение);
- поля формирования (начиная с первого поля и
дали соответственно по годам посадки).
В зависимости от потребности выпуска того
или иного вида продукции определяют количество
школ и возраст выпускаемой продукции, который
колеблется до 3 лет. За это время растения проходят
через несколько отделений (посевное) и школ (первая, вторая и т.д.). При этом перевод из посевного
отделения в школу и из одной школы в другую происходит в период не менее одного календарного
года. До полной готовности продукцию выращивают обычно несколько лет.
Продукцией посевных отделений являются выкопанные для посадки сеянцы (однолетние и двухлетние), как высаженные в хозяйстве, так и прикопанные или реализованные.
Затраты по выкапыванию сеянцев и саженцев
относят только на выкопанные сеянцы и саженцы, а
все остальные издержки распределяются между сеянцами (или саженцами), выкопанными и оставленными в поле на выращивание (по данным осеней инвентаризации питомника). Оставленные на выращивание сеянцы и саженцы составляют незавершенное
производство питомников, переходящих на следующий год.
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Объектами калькуляции являются сеянцы и саженцы. Для определения их себестоимости по отдельным группам сортов необходимо общую сумму
затрат по каждому участку распределить между выкопанной продукцией и оставшейся в грунте для
дальнейшего доращивания. Затраты распределяют
пропорционально количеству растений. С учетом
суммы затрат, приходящихся на выкопанную продукцию и оставшуюся в «прикопе», определяют себестоимость 1000 штук сеянцев и саженцев. Затраты, приходящиеся на сеянцы, окулянты, однолетние и двухлетние саженцы, находящиеся в
грунте, переходят на следующий год как незавершенное производство.
В табл. 2 произведем расчет затрат, относящихся к фактической себестоимости сеянцев и саженцев.

кредит счета 20-1, аналитический счет «Питомник. Поле саженцев» на сумму 112000 (красным
сторно) (518000 - 630000).
После этих записей в регистры учета, на аналитическом счете «Поле сеянцев» останется сальдо –
462000 руб., равное фактической себестоимости
оставшихся на выращивании сеянцев, а сумма
затрат, отраженная по дебету аналитического
счета «Поле саженцев-однолеток», уменьшится на
112000 руб. и составит 1988000 x (2100000 - 112000).
Очередной этап – составление калькуляции
фактической себестоимости саженцев по следующему алгоритму:
(1988000 - 210000) / (250 + 150) = 1788000 / 400
= 4445 руб. за 1 тыс. шт.
После расчета фактической себестоимости
оставшиеся на выращивании саженцы (в незавершенном производстве) должны быть оценены в
666750 (4445 x 150), а выкопанные – в сумме
1111250 руб. (4445 x 250). Сумма корректива плановой себестоимости саженцев до фактической составит 638750 (111125 - 175000), а на тысячу штук –
2555 руб. Корректировочная бухгалтерская запись
будет иметь следующее содержание:
дебет субсчета 10-8 «семена и посадочный материал»
(2555 x 100).........25500 руб. (красным)
дебет субсчета 90-1 «Продажи продукции растениеводства (питомника)»
(2555 x 150)........ 383250 руб. (красным)
кредит субсчета 20-1 «растениеводство, аналитического счета «Питомник. Поле Саженцев-однолеток»....
.. 638750 руб. (красным).
После данной проводки в регистры учета на
аналитическом счете «Поле саженцев-однолеток»
останется сальдо в сумме 666750 руб., равной фактической себестоимости саженцев, оставшихся на
выращивании.
Фактические затраты на содержание питомника за вычетом расходов по выкапыванию распределяются между выкопанными и оставшимися на
выращивании сеянцами и саженцами пропорционально их себестоимости по реализационным ценам, а затраты по выкапыванию относят на выкопанные сеянцы и саженцы.

Таблица 2
Расчет затрат, относящихся к фактической
себестоимости сеянцев и саженцев
(цифровой материал условный)
Сводные данные аналити- Сводные данные количеческого учета затрат, руб.
ственного учета
Посевное отделение
Сальдо затрат на начало Выкопано за год сеянцев
года 280000,00
(в плановой оценке)
Затраты отчетного года 180 тыс. шт. по 3500 руб.
за 1 тыс. шт. = 630000 руб.
700000,00
В том числе по выкапыва- Все выкопанные сеянцы
нию саженцев 140000,00
высажены в питомнике
Итого 980000,00
На выращивание (незавершенное производство
220000,00)
Сальдо затрат на начало Выкопано за год сеянцев
года 560000,00
(в плановой оценке)
Затраты отчетного года 250 тыс. шт. по 7000 руб.
за 1 тыс. шт. = 1750000
1540000,00
руб.
В том числе по выкапыва- из них – реализовано 150
нию саженцев 210000,00
тыс. шт., прикопано – 100
тыс. шт.

По окончании года выявляют себестоимость
сеянцев. Их фактическая себестоимость складывается следующим образом: (980000 - 140000) /( 280 +
+ 220) = 840000 / 400 = 2100 руб. за 1 тыс. шт.
При этом оставшиеся на выращивании сеянцы
войдут в состав незавершенного производства =
46200 (220 x 2100), а выкопанные оценены в фактическом размере затрат – 518000 руб. (180 x 2100 +
140000). Разницу между плановой оценкой выкопанных сеянцев (630000 руб.) и их фактической себестоимостью (518000 руб.) необходимо откорректировать (в данном случае методом «красного
сторно») следующей записью:
дебет счета 20-1, аналитический счет «Питомник»;
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Котлячков О. В., Остаєв Г. Я., Марковіна К. В. Особливості методики обчислення собівартості продукції лісорозсадників
У статті розглядаються особливості методики
обчислення собівартості продукції лісорозсадників,
об'єкти обліку витрат, ефективність використання і
споживання витрат. Дослідження й обґрунтування
методичних аспектів формування витрат на виробництво продукції лісорозсадників, калькулювання її
собівартості має важливе теоретичне і практичне
значення.
Ключові слова: облік витрат, витрати, обчислення собівартості, лісорозсадник.
Котлячков О. В., Остаев Г. Я., Марковина Е. В. Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников
В статье рассматриваются особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, объекты учета затрат, эффективность использования и потребления затрат. Исследования и
обоснования методических аспектов формирования
затрат на производство продукции лесопитомников,
калькулирования ее себестоимости имеет важное
теоретическое и практическое значение.
Ключевые слова: учет затрат, затраты, исчисление себестоимости, лесопитомник.
Kotlyachkov O., Ostayev H., Markovina E. Features of the technique of calculation of cost of products of nursery forests
In article is considered features of a technique of
calculation of cost of products of nursery forests, objects
of the accounting of expenses, efficiency of use and consumption of expenses. Researches and justifications of
methodical aspects of formation of costs of production
of nursery forests, calculations of its prime cost important theoretical and practical value has.
Keywords: accounting of expenses, expense, prime
cost calculation, nursery forest.
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РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України критично важливими є інвестиційні процеси як основні рушії інтеграції економіки держави у світове господарство, без чого неможливий інтенсивний шлях її розвитку. Актуальнішою проблемою є те, що інвестиційна діяльність в
Україні наразі відзначається вкрай низьким рівнем
законодавчого врегулювання, що зумовлює зниження рівня інвестування. Дослідження тенденцій
розвитку інвестиційної діяльності в країні протягом
останніх років, визначення проблем та напрямів підвищення її ефективності сприятиме подоланню інвестиційної кризи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Враховуючи постійну актуальність проблем інвестиційної діяльності в Україні, останні представлено
достатньо широким спектром досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, Л.В. Лешанич
[0] та Ю.Г. Левченко [0] розглядають процес розвитку інвестиційної діяльності в Україні та роблять
спроби виділити шляхи подолання негативних факторів інвестиційної привабливості. Є.М. Лимонова
[0] та М.А. Однорог [12] досліджують, відповідно,
проблеми інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та підприємств аграрного
сектора. Праці В.Г. Андрєєвої [0], М.І. Сокач [14],
О.О. Єгорової [0] та О.В. Бражко [0] стосуються
оцінки реального стану та засобів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку України в контексті сучасних глобальних викликів набули системного аналізу
в роботі В.І. Ляшенка та Є.В. Котова [0].
Мета статті – аналіз сучасного стану та основних
проблем інвестиційної діяльності в Україні, загострення уваги на шляхах її активізації.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
функціонування реального сектору економіки відбувається в умовах існування негативних макроекономічних тенденцій в економіці України. М.І. Сокач
називає це причиною зниження підтримки інвестиційної діяльності підприємств реального сектору
економіки з боку держави та суб’єктів фінансовокредитного сектору, неякісної системи її фінансового забезпечення для залучення фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів і їх ефективного використання, низької інвестиційної активності підприємств промисловості та конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг [0, с. 172].

Як зазначає Л.В. Лешанич, пріоритетним напрямом активізації інвестиційної діяльності суб’єктів реального сектору економіки та його стійкого
функціонування є формування системи якісного фінансового забезпечення, спрямованої на залучення
інвестиційних ресурсів і їх раціональне використання [0, с. 43]. Так, за період 2014-2016 рр. в Україні спостерігається збільшення обсягів капітальних
інвестицій підприємств реального сектору економіки в цілому на 48,7% (табл. 1).
Таблиця 1
Капітальні інвестиції підприємств реального
сектору економіки за 2014-2016 рр.*
Освоєно капітальних % до попередРоки
інвестицій, млн грн
нього року
2014
219420
75,9
2015

273116

98,3

2016

326164

119,4

* Складено та розраховано авторами за матеріалами Державної служби статистики України.

При цьому, за період 2014-2016 рр. цей показник має позитивну тенденцію до зростання: у
2015 р. – на 53696 млн грн (або на 22,4%) порівняно
з 2014 р. та у 2016 р. – на 53048 млн грн (або на
21,1%) порівняно з 2015 р.
Аналізуючи обсяги капітальних інвестицій підприємств реального сектору економіки, на думку
Ю. Г. Левченко, слід звернути увагу на їх структуру
за джерелами фінансування [0, с. 66]. Основним
джерелом капітальних інвестицій є власні кошти
підприємств та організацій, частка яких складає 6070% від загального обсягу (табл. 2).
Так, за період 2015-2016 рр. спостерігається
стабільна тенденція до збільшення цього показника:
у 2015 р. – на 29721 млн грн (або на 16,1%) порівняно з 2014 р., у 2016 р. – на 42048 млн грн (або на
18,6%) порівняно з 2015 р., тобто простежується позитивна динаміка. Аналогічній тенденції піддалося
також фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів – зростання відбулося на 1,9%.
Поряд з цим, частка інших джерел фінансування інвестицій у загальній структурі за період
2015-2016 рр. має негативні тенденції: фінансування
за рахунок коштів державного бюджету зменшилось
96

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

Є. В. Чеботарьов, А. І. Лисогор
на 0,2%, банківського кредитування та інших позик – знизилося на 0,5%, коштів населення на будівництво житла – знизилося на 2,8%, інших джерел –
знизилося на 0,5%. Це свідчить про відсутність єдиної узгодженої стратегії фінансового забезпечення

на загальнодержавному рівні, обмеженість доступу
до банківських кредитів і недосконалу систему альтернативних механізмів фінансування суб’єктів реального сектору економіки України.
Таблиця 2

Капітальні інвестиції у розрізі джерел фінансування за 2014-2016 рр.*
Джерела фінансування

% до
2013 р.

2014

2015

% до
2014 р.

219420
273116
Усього
у тому числі:
кошти державного бюджету
2739
1,2
6920
2,5
кошти місцевих бюджетів
5918
2,7
14260
5,2
власні кошти підприємств та організацій
154630
70,5
184351
67,5
кредити банків та інші позики
21739
9,9
20740
7,6
кошти іноземних інвесторів
5640
2,6
8185
3,0
кошти українських інвестиційних компаній
1504
0,7
1103
0,4
та фондів
кошти населення на будівництво житла
22064
10,0
31985
11,7
інші джерела фінансування
5186
2,4
5572
2,1
* Складено та розраховано за матеріалами Державної служби статистики України.

Однак слід зауважити, що виключенням є кошти іноземних інвесторів, частка яких у 2016 р. порівняно з 2014 р. збільшилась на 59,9% та склала
9417 млн грн. При цьому, за даними Міністерства
закордонних справ України обсяг залучених прямих
іноземних інвестицій в економіку України станом на
1 липня 2015 р. становив 42851,3 млн дол. США [0],
що в розрахунку на одну особу населення складає
1000,5 дол. Протягом січня-червня 2015 р. іноземні
інвестори вклали в економіку України 1042,4 млн
дол. і вилучили 351,3 млн дол. США акціонерного
капіталу. Скорочення вартості прямих інвестицій
сукупно за переоцінкою, втратами та перекласифікацією склало 3604,0 млн дол.
Згідно з даними Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України [0], домінуючими за
показником залучення капітальних інвестицій протягом 2014-2016 р. є сфери промисловості, будівництва, сільського, лісового та рибного господарства,
транспорту, складського господарства, поштової та
кур’єрської діяльності. Основне джерело фінансування капітальних інвестицій – власні кошти підприємств і організацій, на основі яких протягом
2016 р. було освоєно 69,4% вкладень. Частка банківських кредитів та інших позик у загальному обсязі
капіталовкладень склала 7,1%. 9,4% капітальних інвестицій було освоєно за рахунок державного і місцевих бюджетів, частка коштів від іноземних інвесторів склала 2,9% усіх капітальних вкладень, частка
коштів населення на будівництво житла досягла
8,9%. При цьому, частка інших джерел фінансування становила 1,6% [6].
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2016

% до
2015 р.

326164
7469
23225
226399
23250
9417

2,3
7,1
69,4
7,1
2,9

2151

0,7

29118
5136

8,9
1,6

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що
Україна залишається досить привабливою для інвестицій, бере активну участь у світових процесах і достатньо активно інтегрується у світове господарство. Однак, як показує рейтинг інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass
за 2016 р., опублікований компанією BDO, Україна
порівняно з минулим роком опустилася на 41 позицію, та зайняла 130 місце порівняно з 89 у 2015 р. У
2014 р. Україна займала 109 місце [13].
За даними рейтингу легкості ведення бізнесу
Світового банку Україна цьогоріч посіла 80 місце і
покращила свою позицію на 3 пункти порівняно з
минулим роком. Крім того, Є.М. Лимонова відзначає, що минулого року в Україні було досягнуто
важливого прогресу в реєстрації підприємств – з 30
на 20 місце; у підключенні до електромереж – з 137
до 130 місця; у сфері оподаткування – зі 107 до 84
місця. Однак погіршилися показники у сферах розв’язання проблем з неплатоспроможності – зі 141 до
150 місця, у сфері міжнародної торгівлі – зі 109 до
115 місця, у галузі реєстрації власності – з 61 до 63
місця та доступу до кредитів – з 19 до 20 місця [10].
Не зазнали змін і показники щодо одержавлення інвесторами дозволів на будівництво, що також слід
віднести до негативних сигналів.
Оцінюючи інвестиційну діяльність суб’єктів
реального сектора економіки України, слід зазначити, що з метою створення нових умов для ведення
бізнесу, які покликані забезпечити відновлення економіки України та її стабільний розвиток, протягом
2014-2016 рр. урядом України здійснено комплекс
заходів.
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Зокрема, В.Г. Андрєєва зазначає, що держава
створила правове поле для інвестування у сфері державно-приватного партнерства, яким визначено гарантії діяльності інвесторів, основні засади реалізації міжнародного партнерства в Україні в економічній і організаційній сферах [0, с. 70].
О.О. Єгорова вказує, що важливим кроком
стало прийняття застосування на території України
до іноземних інвесторів національного режиму інвестиційної діяльності, тобто створення рівних умов
діяльності з вітчизняними інвесторами, згідно з
якими іноземні інвестиції не підлягають націоналізації [0, с. 92]. При цьому, у разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має гарантії
повернення його інвестицій у натуральному вигляді
або в інвестованій валюті без митних зборів, а також
доходів від інвестицій у товарній формі або грошовому еквіваленті. Крім того, державою гарантується
безперешкодний і терміновий переказ інвестору
прибутків й інших коштів в іноземній валюті, які
були одержані за рахунок здійснення іноземних інвестицій за умови їх законності.
М.А. Однорог підкреслює значимість створення та функціонування Ради експортерів та інвесторів України, яка сприяє належному забезпеченню
зовнішніх політичних і економічних пріоритетів,
входу українських товоровиробників на зарубіжні
ринки, захисту їх економічних і торговельних інтересів за рубежем і залученню прямих іноземних капіталовкладень в економіку країни [0].
І.І. Біломістна акцентує увагу на створенні Національної інвестиційної ради, яка забезпечує активізацію
роботи, спрямованої на розвиток і реалізацію інвестиційного потенціалу України, зростання обсягів іноземних інвестицій, підтримки найважливіших системних
та інституційних інвестиційних проектів, покращення
інвестиційного клімату України, гарантій захисту прав
інвесторів та сприяє ефективній співпраці інвесторів з
державними органами [0, с. 33].
Також, як зазначає О.В. Бражко, постійним явищем стало проведення урядом бізнес-форумів, на які
запрошуються потенційні іноземні інвестори, що
сприяє пошуку ефективних механізмів залучення в
економіку держави іноземних інвестицій [0, с. 34].
Всі ці заходи сприяють поліпшенню інвестиційної привабливості України та зростанню обсягів
іноземних інвестицій у роботу підприємств реального сектору економіки та держави в цілому, однак
є недостатніми для необхідного Україні «інвестиційного стрибка». З урахування цього, першочерговими заходами, які мають бути здійснені для підвищення рівня інвестиційної діяльності в Україні, повинні стати структурні зміни державної інвестиційної політики, тобто економічні, організаційно-правові та інші заходи держави, спрямовані на покращення інвестиційного клімату, ефективності державної економіки, а також правові та адміністра-

тивні заходи, метою яких є активізація інвестиційних процесів.
Враховуючи негативні тенденції інвестиційного розвитку України та недостатній, а подекуди й
негативний вплив державної регуляторної політики
на інвестиційну діяльність, вона має адаптуватися
до нової економічної реальності.
Є підстави вважати, що до основних напрямів
активізації інвестиційної діяльності в сучасних умовах в Україні буде доцільним виокремити такі.
1. Запровадження механізму використання зовнішніх позик переважно на інвестиційні цілі, оскільки зростання залежності від кредитів міжнародних інституцій часто призводять до прийняття рішень, спрямованих виключно на гарантування виконання наявних боргових зобов'язань, при чому ігноруються потреби довгострокових інвестицій у соціально-економічний розвиток.
2. Визнання ключовим інтересом держави відстоювання власних позицій України на світовій економічній арені шляхом протистояння транснаціональним корпораціям, дії яких спрямовані на
швидке збагачення та контроль фінансових потоків,
що не в інтересах українського суспільства. На сьогодні в Україні спостерігається надмірна експансія
іноземних капіталів у стратегічних для економічної
безпеки сферах національного господарства, зокрема, фінансовому та енергетичному секторах [0,
с. 21]. Фактично, єдиним стратегічним економічним
ресурсом залишилася земля сільськогосподарського
призначення. Враховуючи останні геополітичні тенденції, насамперед, вихід з ЄС Великобританії та політичні настрої інших країн доцільно крім безальтернативного пов’язування майбутнього економіки
України зі вступом до ЄС паралельне налагодження
взаємовигідних торговельно-економічних відносин
з країнами ЄС із лобіюванням, у першу чергу, національних економічних інтересів і розширення експортної діяльності.
3. Підвищення інвестиційного потенціалу країни за рахунок ефективних механізмів перетворення
внутрішніх заощаджень в інвестиційний капітал. Це
потребує акумулювання внутрішніх заощаджень і їх
доцільний перерозподіл у якості інвестицій для
стратегічно важливих галузей національного господарства. Основною проблемою реалізації такого заходу є відсутність довіри населення до зберігання
коштів у банках, зниження реальних доходів населення та значна заборгованість із виплати заробітної
плати у трудомістких галузях [0, с. 66].
4. Умовою активізації інвестиційної діяльності
є дотримання експансивної монетарної політики, що
вимагає розширення грошової пропозиції, стійкого
зниження облікової ставки при одночасному комплементарному застосуванні немонетарних механізмів зниження інфляції. Необхідно впровадити механізм цільового випуску облігацій внутрішніх дер98
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жавних позик для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів і встановити державні преференції для інвестиційного кредитування бізнесу, що
дасть змогу розширити доступ малому та середньому бізнесу до кредитних ресурсів на оптимальних умовах і відсоткових ставках [0, с. 67].
5. Необхідно дотримуватися політики деофшоризації для стимулювання суб'єктів господарювання
повертати капітали в Україну, не допускаючи виведення їх в офшорні зони. Такими заходами мають
стати податкові «канікули» і пільги для суб’єктів інвестиційної діяльності щодо повернених раніше виведених коштів та впровадження ефективного механізму захисту приватних капіталів у банківській системі країни.
6. Впровадження інноваційно-інвестиційних
кластерів шляхом надання субсидій, безвідсоткових
інвестиційних кредитів, спрямованих на створення
інноваційної продукції та технологій, зниження податкового тиску на кластерні суб’єкти господарювання за рахунок звільнення їх від податку на прибуток в частині коштів, інвестованих в інновації та
виключення витрат на науково-дослідні й дослідноконструкторські роботи з бази оподаткування, формування механізму держзамовлення інноваційної
продукції, впровадження кластерних програм, які
включають стимулювання міжнародного співробітництва [14, с. 174]. У першу чергу слід створити
інноваційно-виробничі кластери у сільськогосподарській і деревообробній галузях, військово-промисловій сфері та авіабудуванні.
Слід зауважити, що за існуючих умов обмеженості у національній економіці фінансових ресурсів,
активізація інвестиційної діяльності регуляторним
шляхом має проводитися комплексно із заходами
макроекономічної політики покращення інвестиційного клімату.
Засади активізації інвестиційної діяльності мають передбачати створення державних управлінських інституцій, діяльність яких ґрунтуватиметься на
основі державно-приватного партнерства й інвестиційних стратегій, які включатимуть акумулювання
та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів
крупних гравців бізнесу, домогосподарств і держави
з метою забезпечення сталого економічного розвитку і переведення поступу країни на випереджаючу
модель постіндустріального розвитку.
Перспективним шляхом підвищення ефективності функціонування суб’єктів реального сектору
економіки України є розвиток його інноваційної інфраструктури та модернізація системи реалізації інтелектуального капіталу, тоді як недостатня інноваційна діяльність є головною причиною низької конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.
Отже, її активізація потребує покращення фінансово-інвестиційної забезпеченості підприємств, розвитку організаційно-комунікаційної інфраструкту-
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ри інноваційної діяльності, зростання стимулів до
реалізації науково-дослідних проектів і впровадження їх результатів у виробництво.
Висновки. Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України є необхідним
стабільне зростання інвестицій в країну. З цією метою державі слід максимально сприяти розвитку інвестиційної діяльності, пріоритетними шляхами
чого мають стати: дотримання активної позиції залучення інвестицій, підтримка програм та проектів
закордонних і вітчизняних інвесторів, створення
сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення
прозорості та партнерських стосунків між державою
й інвесторами, розвиток інвестиційного ринку і
сприяння його інтеграції у світовий економічний
простір. Лише за умови чіткого контролю та активної державної позиції можна досягти швидкого й
стабільного інвестиційного розвитку, який, у свою
чергу, дасть поштовх розвитку економіки та поліпшенню бізнес-клімату. Держава повинна на основі
ґрунтовного наукового аналізу, а не політичних
пріоритетів, обирати найважливіші галузі економіки, які потребують першочергового інвестування,
тобто ті, які мають значний потенціал і є характерними саме для України (у першу чергу промисловість та сільське господарство).
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Україні, з’ясування провідних перспектив і проблем, з якими стикаються національні та іноземні інвестори, й доведення потреби в удосконаленні організації державного управління інвестиційною
діяльністю. Результати дослідження відображають
пропозиції щодо основних напрямів ефективного
розвитку вітчизняної інвестиційної сфери.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний
клімат, інвестиційна політика, державне управління,
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Чеботарёв Е. В., Лысогор А. И. Развитие инвестиционной деятельности в Украине
Предметом исследования выступает инвестиционная сфера украинской экономики, а целью –
изучение современного состояния инвестиционной
деятельности в Украине, определение ведущих перспектив и проблем, с которыми сталкиваются национальные и иностранные инвесторы, и доведение
потребности в совершенствовании организации государственного управления инвестиционной деятельностью. Результаты исследования отражают
предложения относительно направлений эффективного развития инвестиционной сферы.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный
климат, инвестиционная политика, государственное
управление, инвестиционное партнерство, капитальные инвестиции.
Chebotarov Iе., Lysogor A. The development of
investment activities in Ukraine
The subject of research is the investment sector of
the Ukrainian economy, and the objective is to study the
current state of investment activities in Ukraine, to identify the best prospects and problems faced by national
and foreign investors and bringing the needs to improve
the organization of state management of investment activities. The results of the study reflect the proposals on
directions of effective development of the investment
sphere.
Keywords: investments, investment climate, investment policy, governance, investment partnerships,
capital investment.
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Предметом дослідження статті виступає інвестиційна сфера української економіки, а метою –
вивчення сучасного стану інвестиційної діяльності в
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УПРАВЛІННІ
ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
Постановка проблеми. Сьогодні зовнішні
умови фінансово-економічної діяльності підприємств характеризуються невизначеністю та непрогнозованістю результатів їх функціонування, особливо це стосується взаємодії підприємств із установами фінансової інфраструктури. Формування умов
для безпечної співпраці підприємств із банківськими установами залежить від ефективної законодавчої бази, стабільності курсів валют, цінової стабільності та надійності всієї банківської системи та
кожного окремого банку зокрема, оскільки майже
всі грошові кошти юридичних осіб зберігаються на
рахунках фінансових установ. В Україні останнім
часом спостерігається масове банкрутство, визнання неплатоспроможності та закриття банків. На
фоні погіршення інших фінансових та соціальноекономічних чинників це викликає необхідність
удосконалення заходів забезпечення фінансової безпеки підприємств.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням
питань забезпечення фінансової безпеки підприємств в умовах нестабільності займалася значна кількість провідних вчених-економістів, серед яких
доцільно виділити Л.А. Могиліна [1], В.І. Фучеджи
[2], М.Я. Лотоцького [3], Ю.М. Петренко [4], О.В.
Малик [5] та ін. Аналіз досліджень у галузі фінансової безпеки свідчить про те, що серед науковців немає єдиної думки щодо показників, які її характеризують та методів її забезпечення. Нижче досліджено
погляди різних авторів щодо підходів до управління
фінансовою безпекою підприємства.
Л.А. Могиліна пропонує розробляти стратегію
забезпечення фінансової безпеки в залежності від
рівня економічної нестабільності на основі таких
показників, як: темп приросту фізичного обсягу
ВВП України, темп інфляції, рівень безробіття, темп
приросту середньорічного офіційного курсу української гривні до долара США, – та вважає за доцільне
визначати за певним критерієм або рядом критеріїв
оптимальну стратегію розвитку підприємства шляхом складання платіжної матриці гри [1]. Показники, на які спирається автор для визначення рівня
економічної нестабільності в державі є скоріше наслідком погіршення фінансового, економічного стану підприємств та кризи фінансово-кредитної системи.
Автором В.І. Фучеджи «обґрунтовано, що основним каналом реалізації системи управління фі-
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нансової безпеки є підсистема антикризового фінансового управління суб’єктами підприємництва» [2,
с. 6]. Вказана система управління фінансовою безпекою є найбільш вдалою та може бути взята за основу, але все ж потребує подальшого вивчення чинників, що призводять до кризи діяльності підприємства.
М.Я. Лотоцький розглядає взаємозв’язок капіталізації та фінансової безпеки підприємства. На
нашу думку, процеси капіталізації є важливими, але
вони є вже результатом ефективного управління
грошовими ресурсами, до того ж автор у своєму дослідженні зазначає, що «… джерелом капіталізації
підприємства є його ресурси та здатність їх використання таким чином, щоб створювати нову вартість.
Забезпечення фінансової безпеки в процесі фундаментальної капіталізації доцільно здійснювати на
етапі перетворення фінансових ресурсів на капітал.
На стадії формування капіталу ключовими аспектами фінансової безпеки є: оптимізація структури та вартості капіталу, раціоналізація розподілу
фінансових ресурсів у капітальні та оборотні активи» [3, с. 6].
Автором Ю.М. Петренко «обґрунтовано, що всі
ризики і загрози, які впливають на ФБП (фінансову
безпеку підприємств), залежать від фінансових інтересів стейкхолдерів. Реалізація і втілення зазначених інтересів забезпечується за допомогою вхідних
та вихідних потоків ресурсів (у тому числі фінансових), які генеруються на основі КСВ (корпоративної
соціальної відповідальності) у процесі діяльності
підприємств» [4, с. 7]. У межах даного дослідження
забезпечення фінансових інтересів стейкхолдерів
вважатимемо вторинним, воно є залежним від правильної координації грошових потоків.
«Головною метою стратегії управління фінансовою безпекою є максимізація його ринкової вартості та підвищення ефективності фінансової діяльності за умов зниження рівнів ризиків. Вона досягається шляхом конкретизації цілей з урахуванням
завдань та особливостей майбутнього фінансового
розвитку підприємства» [5, с. 154-155]. Погоджуємося з О.В. Малик стосовно основних положень
механізму досягнення фінансової безпеки, але, на
нашу думку, автором не враховано всі аспекти зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на рівень фінансової безпеки.
Отже, серед науковців відсутній єдиний підхід
щодо характеристик та методів забезпечення фінан101
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сової безпеки. На основі аналізу поглядів різних авторів можна зробити висновок, що первинним фактором для досягнення стабільного функціонування,
платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності, прибутковості діяльності підприємства за умови
припустимого рівня ризику є ефективне управляння
наявними фінансовими ресурсами.
Метою дослідження є визначення характеристик фінансової безпеки підприємства в розрізі управління грошовими потоками із врахуванням джерел надходження та напрямів використання грошових коштів підприємства; встановлення взаємозв’язку між фінансовою безпекою та управлінням
вільними грошовими коштами.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розглядаючи питання фінансової безпеки, практично всі провідні вчені у своїх дослідженнях наголошують на необхідності забезпечення рівноваги грошових потоків. Головним завданням фінансової безпеки є захист від зовнішніх та внутрішніх загроз діяльності підприємства у сфері фінансових інтересів,

яка передбачає ефективне та безпечне використання
та розподіл фінансових ресурсів. Однією із складових фінансових ресурсів є грошові кошти (Фінансова безпека → захист від зовнішніх та внутрішніх
загроз у сфері фінансових інтересів → ефективне та
безпечне використання фінансових ресурсів → управління вільними грошовими коштами).
Визначення грошових коштів є досить вузьким
та визначається на основі Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку №7 «Звіт про рух грошових
коштів»: «Грошові кошти складаються з готівки в
касі та депозитів до запитання» [6]. На нашу думку,
вказане визначення потребує уточнення, пов’язане
із необхідністю врахування коштів на поточних рахунках підприємства. У зв’язку із цим у межах даного дослідження до грошових коштів підприємств
слід відносити кошти на поточних та депозитних рахунках та готівку в касі у межах припустимого ліміту. Кожне підприємство у процесі ведення своєї
діяльності має наступні джерела надходження грошових коштів та напрями використання (табл.1).
Таблиця 1

Джерела надходження та напрями використання грошових коштів підприємств
(авторська розробка на основі даних джерел [1-6])
Джерела надходжень грошових коштів

Напрями використання грошових коштів

Операційна діяльність
Надходження грошових коштів від продажу товарів та на- Виплати грошових коштів постачальникам товарів та послуг
дання послуг
Надходження грошових коштів від роялті, авторських го- Виплати грошових коштів працівникам та виплати за їх дорученнорарів, комісійних, а також інший дохід
ням
Надходження грошових коштів страхової компанії за пре- Виплати грошових коштів страхової компанії за премії та позови,
мії та позови, ануїтети та інші виплати за полісами
ануїтети та інші виплати за полісами
Надходження і виплати грошових коштів за контрактами, Виплати грошових коштів або компенсація податків на прибуукладеними для дилерських або торговельних цілей
ток, якщо вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або
інвестиційною діяльністю
Інвестиційна діяльність
Надходження грошових коштів від продажу основних за- Виплати грошових коштів для придбання основних засобів, несобів, нематеріальних активів, а також інших довгостроко- матеріальних активів та інших довгострокових активів. Ці виплати охоплюють також такі, що пов’язані з капіталізованими
вих активів
витратами на розробки та будівництво власними силами
Надходження
грошових
коштів
від
продажу Виплати грошових коштів для придбання власного капіталу або
власного капіталу або боргових інструментів інших боргових інструментів інших суб’єктів господарювання, а також
суб’єктів господарювання, а також часток у спільних підп- часток у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за інструмериємствах (інші, ніж надходження за інструменти, що ви- нти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримузнаються як еквіваленти грошових коштів або утриму- ються для дилерських чи торговельних цілей)
ються для дилерських чи торговельних цілей)
Надходження грошових коштів від повернення авансів та Аванси грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам
позик (інших, ніж аванси та позики фінансової установи), (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою)
наданих іншим сторонам
Надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвард- Виплати грошових коштів за ф’ючерсними і форвардними контних контрактів, опціонів та контрактів «своп», окрім випа- рактами, опціонами та контрактами «своп», окрім випадків, коли
дків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних ціторговельних цілей або надходження класифікуються як лей або виплати класифікуються як фінансова діяльність
фінансова діяльність
Фінансова діяльність
Надходження грошових коштів від випуску акцій або ін- Виплати грошових коштів власникам для придбання або викупу
ших інструментів власного капіталу
раніше випущених акцій суб’єкта господарювання
Надходження грошових коштів від випуску незабезпече- Виплати грошових коштів для погашення позик
них боргових зобов’язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших коротко- або довгострокових позик
Виплати грошових коштів орендарем для зменшення існуючої
заборгованості, пов’язаної з фінансовою орендою
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Відповідно до МСФО №7 «Звіт про рух грошових коштів» «Сплачені відсотки й отримані відсотки
та дивіденди класифікують для фінансової установи, як правило, як грошові потоки від операційної
діяльності. Проте, немає одностайної думки щодо
класифікації таких грошових потоків для інших
суб’єктів господарювання. Сплачені відсотки й
отримані відсотки та дивіденди можна класифікувати як грошові потоки від операційної діяльності,
оскільки вони входять до визначення прибутку або
збитку. Допустимою також є класифікація сплачених відсотків та отриманих відсотків і дивідендів,
відповідно, як грошових потоків від фінансової та
інвестиційної діяльності, тому що вони є витратами
на одержання фінансових ресурсів або доходами від
інвестиції» [6, с. 9].
Вказаний розподіл грошових потоків необхідний для планування та збалансування грошових потоків та має бути вдосконалений залежно від виду
господарської діяльності підприємства, також найбільш вдалим вважатимемо розподіл напрямів використання грошових коштів за центрами відповідальності (наприклад, відділ збуту, відділ постачання,
відділ енергетики, виробничий відділ, що відповідає
за сплату за основну сировину для виробництва та
інші) та надходжень за таким поділом: надходження
від основної діяльності (продажу готової продукції)
в розрізі валют та покупців, а також надходження
від реалізації неліквідів, послуг та надходження від
вкладення коштів на депозит у вигляді відсотків.
Задля вдосконалення використання грошових
коштів та виявлення недоліків фінансової безпеки
на основі управління вільними грошовими коштами
слід провести оцінку її рівня. Більшість авторів для
визначення фінансової безпеки підприємства використовують показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, ризику та рентабельності. Існують декілька поглядів щодо визначення вказаних понять. Проведене дослідження спрямоване
на вибір характеристик фінансової безпеки за групами показників фінансового стану із врахуванням
обсягів надходження та використання грошових коштів.
Фінансова стійкість – це такий стан активів або
такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для забезпечення зобов’язань,
тобто підприємство є платоспроможним [7]; спроможність підприємства забезпечити діяльність за
рахунок власних коштів, не допускаючи невиправданої кредиторської заборгованості, та своєчасно
розрахуватися за своїми зобов’язаннями [8]; підхід є
одностороннім та більш виражає платоспроможність підприємства; здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, стан організації
у процесі розподілу та використання ресурсів, що
забезпечує розвиток при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності за умови припустимого рівня ризику [9]; оптимальна структура активів, оптимальне співвідношення активів власних та
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позикових коштів, оптимальне співвідношення активів та джерел їх формування [10]. Розглянуті підходи щодо визначення поняття фінансова стійкість
найбільш повно відображають її сутність та можуть
бути використані в процесі забезпечення фінансової
безпеки на основі управління грошовими коштами.
Платоспроможність – спроможність своєчасно
та повністю сплачувати платежі, виконувати зобов’язання [11]; здатність держави, юридичних та
фізичних осіб своєчасно та повністю сплачувати
платежі, виконувати зобов’язання та наявність у них
грошових коштів, необхідних для виконання зобов’язань [12]; «… є здатністю підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання завдяки використанню грошових коштів, їх еквівалентів, короткострокових фінансових інвестицій та інших високоліквідних активів у повному обсязі та у встановлений термін…» [13, с. 40-41]. Вказані підходи повністю розкривають сутність платоспроможності, але
слід відзначити, що найчастіше вчені ототожнюють
ліквідність та платоспроможність, але останнє поняття більше виражає здатність своєчасно розрахуватися за своїми зобов’язаннями, а ліквідність – здатність швидко перетворити статті активу в грошові
кошти для сплати зобов’язань.
Ліквідність – можливість підприємства швидко
перетворити статті активу в гроші для сплати зобов’язань [11]; здатність фірми погашати свої боргові зобов’язання, що залежить, з одного боку, від
величини заборгованості фірми, а, з іншого – від обсягу ліквідних коштів [14]: визначається відношенням вартості ліквідного майна, тобто активів, які можуть бути використані для оплати заборгованостей,
до короткострокової заборгованості. По суті, ліквідність суб'єкта господарювання – це ліквідність його
балансу [9, с. 299]; рухливість, мобільність активів
підприємства, організацій, що забезпечує фактичну
можливість (здатність) без перешкод сплачувати в
строк усі їх зобов’язання та висунуті до них законні
грошові вимоги [15, с. 227]. Погоджуємося з авторами першого підходу, оскільки останні визначення
більше свідчать про платоспроможність підприємства (фірми).
Ризик – можливість виникнення несприятливих
ситуацій [16]; можливість відхилення від передбачуваної мети; імовірність досягнення бажаного результату; відсутність впевненості в досягненні поставленої мети [17]. «… «Ризик» це ситуація невизначеності кінцевого результату вибору серед існуючих альтернатив, внаслідок прийнятого рішення,
проведення певних дій чи збігу обставин, яка може
призвести до позитивного, негативного та нейтрального результату, імовірність настання якого може
бути оцінена» [5, с. 41]. «Ризик визначається як вартісний вираз імовірнісної події, що веде до втрат»
[19, с. 5]. Із розглянутих визначень найбільш повно
поняття «ризик» розкрито автором О.В. Малик [5].
Рентабельність – відносний показник, що характеризує рівень прибутковості, доходності під103
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приємства [20]; співвідношення абсолютної величини економічного ефекту (прибутку) і вартості обсягу засобів, які використовуються для його одержання, співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу [21]; складний комплексний соціально-економічний критерій, який характеризує ефективність фінансової діяльності
будь-якого конкретного економічного суб’єкта
щодо всіх інших незалежно від розмірів і характеру
економічної діяльності [22]; виступає показником
якості управління підприємством [23]. Якщо узагальнити погляди авторів, то в процесі забезпечення
фінансової безпеки на основі управління вільними
грошовими коштами, під рентабельністю підприємства (фірми) слід розуміти відносний показник, що
характеризує рівень прибутковості, доходності підприємства, розраховується як співвідношення абсолютної величини прибутку і вартості засобів, що ви-

користовуються для його одержання або як співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення
цього доходу, також характеризує якість управління
підприємством порівняно з іншими, незалежно від
розмірів та виду економічної діяльності.
Фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, ризик, рентабельність – показники, що використовуються для характеристики фінансової безпеки та водночас є ознакою достатності грошових
коштів та ефективності їх використання. Отже, управління грошовими коштами є необхідною умовою
забезпечення фінансової безпеки підприємства. Фінансова безпека на основі управління вільними грошовими коштами передбачає вирішення завдань,
наведених у табл. 2, якість досягнення кожного з
них підлягає оцінці такими показниками, як: ризик,
рентабельність, платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, рівень безпеки фінансово-кредитної кредитної системи.
Таблиця 2
Фінансова безпека в управлінні вільними грошовими коштами
[авторська розробка]

Завдання фінансової
безпеки
Безпека використання
коштів

Показник діяльності
підприємства
Ризик, депозитний
ризик

Досягнення високого рівня прибутку, ефективності діяльності
підприємства

Рентабельність

Забезпечення своєчасності проведення розрахунків

Платоспроможність
Ліквідність

Досягнення стійкого розвитку
підприємства за умови збереження ліквідності, платоспроможності
Захист від зовнішніх загроз

Фінансова
стійкість
Рівень безпеки фінансово-кредитної
системи

Визначення
Вірогідність появи небажаної ситуації в діяльності підприємств, організацій, фізичних осіб під час вибору одного з варіантів рішень, що веде до втрати прибутку, виникнення непередбачуваних збитків, втрати платоспроможності
Відносний показник, що характеризує рівень прибутковості, доходності підприємства, розраховується як співвідношення абсолютної величини прибутку і вартості засобів, що використовуються для його одержання або як співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу, також характеризує
якість управління підприємством порівняно з іншими, незалежно від розмірів та виду економічної діяльності
Це здатність суб’єкта господарювання своєчасно та в повному
обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями
Можливість перетворення статей активу балансу в грошові кошти для оплати зобов’язань
Такий стан фінансових ресурсів, при якому забезпечується стійкий розвиток його діяльності за умови збереження ліквідності,
платоспроможності та припустимого рівня ризику
Стан фінансово-кредитної системи, що дозволяє проводити
своєчасно розрахунки за своїми зобов’язаннями

Узагальнюючи вищевикладене, до основних
завдань фінансової безпеки на основі управління
вільними грошовими коштами можна віднести:
аналіз поточного стану діяльності підприємства;
прогнозування майбутнього рівня фінансової
стійкості;
поточний аналіз небезпек та загроз, факторів
зовнішнього середовища;
прогноз стану зовнішньоекономічної ситуації,
фінансової системи та інших чинників, що впливають на діяльність підприємства;
максимізація прибутку та рентабельності;
забезпечення стабільного та ефективного розвитку на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Узагальнення поглядів різних авторів [24-26]
стосовно внутрішніх та зовнішніх небезпек свідчить
про те, що більшість авторів виділяють внутрішні та
зовнішні загрози фінансовій безпеці, натомість слід
окремо розглядати загрози фінансової безпеки на
мікро- (рівень діяльності самого підприємства),
мезо- (функціонування підприємства на рівні держави) та макрорівні (зовнішньоекономічна діяльність юридичних осіб).
Загрози та небезпеки на мікрорівні:
відсутність платіжного календаря, ефективної
системи планування;
великі обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості;
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неефективна податкова політика;
наявність значних збитків;
відсутність системи фінансового контролю;
неефективна робота з фінансовими інститутами.
Загрози та небезпеки на мезорівні:
криза фінансово-кредитної системи;
політична криза;
рейдерські атаки;
нестабільність економіки;
високий рівень конкуренції;
значні коливання валютних курсів;
значна інфляція;
значне підвищення цін на сировину, матеріали
та енергетичні ресурси;
недосконалість та часта зміна законодавчих актів.
Загрози та небезпеки на макрорівні:
погіршення стану фінансово-кредитної системи на міжнародному рівні;
введення санкцій проти окремих країн, що призводить до пошуку нових ринків збуту та скорочення надходжень грошових коштів на тривалий період;
відсутність механізмів імпортозаміщення матеріалів, що використовуються у виробництві продукції, є причиною відволікання значної частини фінансових ресурсів для сплати митних платежів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, оцінка фінансової безпеки на основі
управління вільними грошовими коштами передбачає врахування таких елементів: фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, ризик, рентабельність. Розглянуті підходи до визначення вказаних понять дозволяють встановити, що основним
елементом фінансової безпеки є грошові кошти. Серед факторів, що впливають на фінансову безпеку
слід виділяти фактори на мікро-, мезо- та макрорівні. Здійснюючи свою діяльність підприємство
має вирішити такі завдання: забезпечити безпеку використання коштів, ефективність їх використання,
своєчасність проведення розрахунків, досягнення
стійкого розвитку підприємства за умови збереження ліквідності та платоспроможності, захист від
зовнішніх загроз.
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Елецких С. Я., Петрищева Е. Г. Финансовая
безопасность предприятия в управлении денежными средствами
В статье рассмотрены взгляды разных авторов
на методы обеспечения финансовой безопасности
предприятий, доказано, что основным элементом
финансовой безопасности являются денежные средства, следовательно, обеспечение финансовой безопасности достигается на основе эффективного
управления деньгами. В статье рассмотрены понятия: финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, риск, рентабельность, а также
их взаимосвязь с финансовой безопасностью. Определено, что основной ее составляющей являются денежные средства. Рассмотрены факторы, которые
влияют на деятельность предприятия на микро-,
мезо- и макроуровне. Также, в статье приведены основные задачи обеспечения финансовой безопасности: безопасность использования денежных средств,
обеспечения эффективности их использования,
своевременности проведения взаиморасчетов, достижения устойчивого развития предприятия при
сохранении ликвидности и платежеспособности, защита от внешних угроз.
Ключевые слова: финансовая безопасность, денежные средства, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, платежеспособность,
риск.
Yeletskyh S., Petrischeva K. Enterprise financial security in the management of financial resources
The author describes the views of different scientists on the methods of enterprise financial security provision. It is improved, that the main component of financial security are financial resources. Thus provision of
financial security is reached on the base effective management of financial resources. Such categories as financial soundness, solvency, liquidity, risk, efficiency
and their interrelation with financial security are considered in the article. It is considered in the article, that the
main component of financial security are financial recourses. Main factors, which influence on the activity of
enterprise on the micro-, mezo- and macrolevel, are considered in the article. Also, author considered main tasks
of financial security provision: security of the use of
funds, provision of efficiency of financial recourses, timeliness of mutual settlements, achievement of sustainable development of enterprises at conservation of liquidity and
solvency, protection from external threats.
Keywords: financial security, financial resources,
financial soundness, liquidity, efficiency, solvency, risk.

Єлецьких С. Я., Петрищева К. Г. Фінансова
безпека підприємства в управлінні грошовими
коштами
У статті розглянуто погляди різних авторів
щодо методів забезпечення фінансової безпеки
підприємств, доведено, що основним елементом
фінансової безпеки є грошові кошти, а отже, забезпечення фінансової безпеки досягається на основі
ефективного управління ними. У статті розглянуто
поняття: фінансова стійкість, платоспроможність,
ліквідність, ризик, рентабельність, а також їх
взаємозв'язок із фінансовою безпекою. Визначено,
що основною її компонентою є грошові кошти.
Розглянуто фактори, що впливають на діяльність
підприємства на мікро-, мезо- та макрорівні. Також,
у статті наведено основні завдання забезпечення
фінансової безпеки: безпека використання грошових коштів, забезпечення ефективності їх використання, своєчасності проведення розрахунків, досягнення стійкого розвитку підприємства за умови
збереження ліквідності та платоспроможності, захист від зовнішніх загроз.

Стаття надійшла до редакції 07.09.2017
Прийнято до друку 12.09.2017
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Фондовий ринок –
важлива складова фінансової системи будь-якої економічно розвиненої країни. Фондові ринки існують
для того, щоб звести покупців і продавців цінних паперів, забезпечуючи перелив капіталу від суб’єктів,
готових інвестувати, до підприємств, яким для розвитку необхідні інвестиції. Розвинений фондовий
ринок сприяє стійкому зростанню економіки завдяки своїм ключовим функціям, пов’язаним з розвитком середнього та великого бізнесу – опори економіки кожної країни. Він слугує важливим інфраструктурним елементом економічної політики держави, сприяючи вільному обміну фінансовими активами.
На жаль, на даному етапі розвитку вітчизняної
економіки фондовий ринок не виконує свої функції.
Саме тому дослідження основних проблем сучасного фондового ринку України та способів їх
розв’язання є достатньо актуальним. В умовах посилення економічної та політичної нестабільності в
Україні вітчизняний фондовий ринок втрачає навіть
ті позиції, які було досягнуто в попередній період.
Він не спроможний слугувати механізмом вільного
переливу капіталу, що стає серйозною перешкодою
на шляху євроінтеграційних процесів. Тому наукове
обґрунтування функціонування вітчизняного фондового ринку, детальний аналіз його поточного
стану, проблем та тенденцій, що спостерігаються, та
пошук шляхів його розвитку є актуальним та своєчасним завданням.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам становлення фондового ринку України присвячено
низку робіт провідних вітчизняних вчених, серед
яких варто відзначити дослідження: Г. Азаренкової,
Т. Гужви, А. Калини, М. Карліна, В. Корнєєва,
Н. Костіної, М. Кутузової, Д. Лук’яненка, І. Лютого,
О. Мозгового, В. Смагіна, І. Шкодінової та ін. [1-12].
Втім, досліджень з даної проблематики все ще недостатньо.
Метою роботи є аналіз сучасного стану фондового ринку України та динаміки його функціонування протягом останніх років, дослідження проблем і перешкод, що спостерігаються на шляху його
розвитку, та пошук шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. Згідно з оцінкою FTSE, український фондовий ринок за ступенем
свого розвитку не досягає навіть рівня Frontier
Market – ринків «граничного», найнижчого рівня.
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Здебільшого, це зумовлено відривом вітчизняного
фондового ринку від його основних функцій та від
реальних економічних потреб.
Класична фондова біржа – це місце, де стрічається попит і пропозиція на певний фінансовий інструмент, завдяки чому встановлюється його ціна.
Основу біржового фондового обігу становлять акції,
а однією із класичних функцій виступає саме фіксація ціни. Для акціонерних товариств – це зручний
спосіб залучення коштів, що є за своєю суттю умовно платними, це механізм визначення вартості бізнесу. Для інституційних та неінституційних інвесторів – це можливість капіталовкладень з метою отримання доходу у вигляді участі в капіталі чи позитивної різниці між ціною купівлі і ціною продажу
акцій. Саме цим і зумовлена надзвичайно важлива
роль, яку відіграє фондовий ринок в фінансових системах економічно розвинених країн.
Натомість, вітчизняний фондовий ринок в кращому випадку використовується як інструмент продажу бізнесу, і частка таких операцій – незначна. Реальний сектор економіки майже не користується
можливістю залучення коштів через фондовий ринок.
При цьому, як зазначають О.В. Балашова та
С.Є. Борисова, тільки активізація внутрішніх інвестицій, без яких у країну не надходитимуть прямі іноземні інвестиції, дозволять Україні подолати бюджетні труднощі [13].
Проаналізуємо структуру та динаміку обсягу
біржових контрактів з цінними паперами на українському фондовому ринку в розрізі організаторів
торгівлі (фондових бірж) за період 2014-2016 рр. за
даними офіційного сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [14]. Результати аналізу представимо в табл. 1.
Як показав аналіз, представлений в табл. 1,
фондовий ринок України знаходиться на стадії неухильної рецесії. Протягом аналізованого періоду, з
2014 по 2016 р., український фондовий ринок упав
більш ніж на 62%.
Також не можна не відзначити структуру вітчизняного фондового ринку, де структурного значущих бірж лише дві: «Перспектива» і ПФТС. У
2016 р. спостерігається різкий зліт торгів на біржі
ПФТС: загальний обсяг торгів цінними паперами на
фондовій біржі ПФТС збільшився на 77% і склав
95023 млн грн. Усього в 2016 р. було укладено
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Таблиця 1
Аналіз структури та динаміки обсягу біржових контрактів з цінними паперами
за період 2014-2016 рр. в розрізі організаторів торгівлі
2014 р.
Організатор
торгівлі
УФБ
ІННЕКС
Універсальна
ПФТС
КМФБ
УМВБ
Перспектива
СЄФБ
УБ
Усього

2015 р.

%

млн грн

%

млн грн

0,073
0,43
2,02
15,87
1,58
0,04
78,8
0,25
1,36
100

463,08
27,32
12739,29
99910,23
9955,61
257,59
496103,96
1265,53
8588,00
629429,38

1
0,17
0,2
18,4
1,22
0,045
77,2
0,49
2,3
100

301,98
5,09
591,30
53621,41
3565,31
118,67
224455,51
1413,39
6692,43
290765,09

Динаміка
2014-2015 рр.
Структурних
млн грн
пунктів
-0,927
-161,1
-0,26
-22,23
-0,02
-12147,99
2,535
-46288,82
-0,36
-6390,3
0
-138,92
-1,6
-271648,45
0,29
147,86
0,4
-1895,57
-46,2
-338545,52

2016 р.
%

млн грн

0,79
0,08
0,1
40,1
0,73
0,915
57,5
0,02
1,49
100

18,93
1,98
252,09
95023,54
1 743,32
21,71
136 296,56
59,09
3 536,08
236953,29

Динаміка
2015-2016 рр.
Структурних млн грн
пунктів
-0,21
-283,05
-0,09
-3,11
-0,1
-339,21
21,7
41402,13
-0,49
-1821,99
-0,03
-96,97
-19,7 -88158,95
-0,47
-1354,3
-0,81
-3156,35
21,9
-53811,8

* За даними НКЦПФР.
9 528 угод. Це зумовило зростання структурного
впливу зазначеної біржи в загальному обсязі торгів
на вітчизняному фондовому ринку з 18,4% в 2015 р.
до 40,1% в 2016 р.
Відповідно до джерела [15], визначальними для
позитивних підсумків 2016 р. на ПФТС виявилися
результати торгів державними облігаціями – у відповідному періоді вартість біржових контрактів з
ними виросла на більш ніж 97%, до 89216 млн грн.
Натомість, на фондовій біржі «Перспектива»
спостерігалось різке падіння як за обсягом контрактів, так і за структурною часткою, що зменшилась з
77,2% у 2015 р. до 57,5% у 2016 р. У 2016 р. загальний обсяг торгів цінними паперами на фондовій

біржі «Перспектива» зменшився на 25,5% і скоротився на 88158 млн грн. Причини такого скорочення,
як свідчить джерело [16], – зниження на 40% торгівлі облігаціями внутрішньої держпозики, які займають чільне місце в структурі торгівлі цінними паперами на даній біржі.
Проаналізуємо структуру та динаміку обсягу
біржових контрактів з цінними паперами на українському фондовому ринку в розрізі видів фінансових
інструментів за період 2014-2016 рр. за даними офіційного сайту Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку [14]. Результати аналізу представимо в табл. 2.
Таблиця 2

Аналіз обсягу біржових контрактів з цінними паперами з розподілом
за видами фінансових інструментів за період 2014-2016 рр., млн грн
Вид
фінансового
інструменту
Акції
Облігації підприємств
Державні облігації України
Інвестиційні
сертифікати
Депозитні сертифікати Національного
банку України
Опціонні сертифікати
Деривативи
Усього

2014 р.

2015 р.

Динаміка
2014-2015 рр.
Струкмлн грн
турних
пунктів
-2,22
-20786,22

%

млн грн

%

млн грн

4,22

26597,10

2

5810,88

5,37

33804,38

4,67

13604,11

-0,7

88

553291,34

87,12

253319,74

0,68

4252,21

0,746

0,16

1000,26

0,045
1,52
100

286,71
9611,45
628843,45

2016 р.

Динаміка
2015-2016 рр.
Струк- млн грн
турних
пунктів
-1,08
-3630,92

%

млн грн

0,92

2179,96

-20200,27

4

9 433,74

-0,67

-4170,37

-0,88

-299971,6

89,1

211257,15

1,98

-42062,59

2170,15

0,066

-2082,06

0,166

395,30

-0,58

-1774,85

3

8714,54

2,84

7714,28

4,8

11 376,81

-1,8

2662,27

0,211
2,24
100

615,33
6516,48
290751,23

0,166
0,72
-0,008

328,62
-3094.94
-338545,52

0,434
0,5
100

1 028,65
1 190,40
236953,29

0,223
-1,74
-3,667

413,32
-5326,08
-53889,22

* За даними НКЦПФР.

Як показав аналіз, представлений в табл. 2,
симптоматичною є тенденція до скорочення частки
акцій в структурі операцій. Надзвичайно мала частка акцій – 4,22% у 2014 р., скорочується вдвічі ко-

жен рік і становить, відповідно, 2 та 0,92% в 2015 р.
та 2016 р. Це яскраво висвітлює головну проблему
вітчизняного фондового ринку – невиконання ним
основних економічних функцій. На розвинених
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фондових ринках частка акцій в торгівлі цінним паперами значно вища. Наприклад, в США торгівля
акціями перевищує 70% в структурі загальних обсягів торгів.
У поточному році простежується відсутність
змін як за структурною вагою основних організаторів торгівлі, так і за структурою операцій за видами
фінансових інструментів. Слід зазначити, що на серпень 2017 р. в Україні залишилось лише п’ять фондових бірж. При цьому основний обсяг торгів відбувався на трьох майданчиках. Число бірж скоротилося за рахунок відсіву незначущих, а співвідношення лідерів («Перспектива» та ПФТС) в 2017 р.
залишилось приблизно тим самим, що і в структурі
2016 р.: 57 і 37% відповідно.
На фондовій біржі «Перспектива», у серпні
2017 р. було укладено 665 договорів на загальну
суму 11,03 млрд грн (на 13% більше, ніж попереднього місяця).
У серпні ФБ «Перспектива» посіла перше місце
за обсягом торгів (з часткою загального біржового
обороту 57%), друге місце – у ФБ ПФТС (37%),
третє – в «Української біржі» (5%).
У розрізі фінансових інструментів ринкова
частка ФБ «Перспектива» становила: за серпень
2017 р. щодо ОВДП – 73%, облігацій підприємств –
5, інвестиційних сертифікатів – 54, опціонних сертифікатів – 100%; за січень-серпень 2017 р. щодо
ОВДП – 68%, облігацій підприємств – 29, інвестиційних сертифікатів – 22, опціонних сертифікатів –
68%.
Найбільший обсяг торгів на ФБ «Перспектива»
у серпні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,35% від загального обсягу). При
цьому 42,78% торгів проведено на ринку РЕПО,
57,13 – на адресному ринку, 0,07 – на ринку заявок,
0,02% – на ринку розміщення.
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з січнем-серпнем 2016 р. зросли на 19%, опціонними сертифікатами – в 2,1 раза. Також на 63%
зросли обсяги торгів на ринку заявок, в 2,1 раза – на
ринку РЕПО.
У серпні обсяг торгів на фондових біржах України склав 19 млрд грн (в 1,4 раза більше ніж за липень), з початку 2017 р. – 132 млрд грн (на 11%
менше ніж за січень-серпень 2016 р.) [16].
На фондовій біржі ПФТС в серпні 2017 р. було
зафіксовано зростання активності учасників ринку
цінних паперів.
Вартість біржових контрактів у серпні 2017 р.,
укладених на ПФТС, склала 7,08 млрд грн, що перевищує на 91% показник попереднього місяця.
Кількість біржових контрактів, за звітний період, укладених учасниками ПАТ «Фондова біржа
ПФТС», зросла на 3,2% та дорівнювала 736.
Результати торгів акціями виявились вирішальними – порівняно з липнем вартість угод з акціями в
серпні зросла на 45210% та склала 2,92 млрд грн. У
цьому відіграли важливу роль успішні аукціони
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Фонду державного майна України, які проводились
у попередньому місяці.
Збільшення активності було зафіксовано й у інших сегментах. Зокрема, вартість угод з державними облігаціями за звітний період зросла на 13,81%
до 3,99 млрд. грн., а цінними паперами інститутів
спільного інвестування – на 28,7% до 67 тис. грн.
Обсяг торгів корпоративними облігаціями минулого
місяця склав 167 млн грн, що виявилося на 7%
менше показника липня.
У серпні 2017 р. Індекс ПФТС зменшився на
0,51% (з 287,92 до 286,43 пункту), а з початку року –
зріс на 8,03% (з 265,15 до 286,43 пункту).
Загальний обсяг торгів на «Української біржі»
в серпні 2017 р. збільшився порівняно з липнем на
57,45% і склав 491,9 млн грн, а загальна кількість
угод – на 10% і досягла 8219. Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» за місяць збільшився на 91,15% і склав 322,2 млн грн (12352 контракти), а кількість угод дорівнювала 1784, що на
89,99% більше ніж у липні. Обсяг торгів цінними паперами в серпні склав 169,7 млн грн (з них обсяг торгів акціями – 158 млн грн), що на 17,96% більше
ніж у липні.
При цьому кількість угод, укладених з цінними
паперами на біржі за місяць, зменшилась на 1,5% і
склала 6435.
Кількість розрахованих угод на ПАТ «Українська біржа» з держпаперами в останньому літньому
місяці дорівнювала 18 угод, а їхній обсяг – 7,1 млн
грн.
У серпні Індекс українських акцій, що розраховується «Українською біржею», збільшився на
0,99% – з 1118,56 до 1129,58 пункту, а з початку
року – на 41,9% – з 795,84 до 1129,58 пункту.
Після відходу з ринку в 2016 р. УМФБ і СЕФБ,
що скоротило кількість функціонуючих в країні
фондових бірж з 10 до 8, в останні місяці стався ще
один виток зменшення суб’єктів біржового ринку.
Припинення діяльності УМФБ, КМФБ і ФБ «Універсальної» залишило на ринку 5 операторів. Утім,
якщо врахувати відсутність торгів на УМВБ і епізодичний характер укладення угод на «ІННЕКС», реально в Україні залишилося три регулярно функціонуючі фондові біржі, дві з яких системно збиткові.
Висновки. Динаміка функціонування українського фондового ринку залишається невтішною: скорочуються обсяги торгівлі, погіршується симптоматика нездорового фондового ринку з мізерною часткою торгівлі акціями зі стійкою тенденцією до подальшого скорочення останньої, переважна більшість
організаторів торгівлі фондовими інструментами є
збитковими.
Подолати вищезазначені проблеми можна
тільки за рахунок системного підходу до оздоровлення вітчизняного фондового ринку, що має включати законодавче вдосконалення як на рівні функціонування організаторів торгівлі, так і на рівні підходів до функціонування акціонерних товариств.
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Лише за умови налагодження роботи фондового ринку як основного інструменту інвестування
та залучення інвестиційних коштів у розвинених
країнах, Україна може розраховувати на приплив
іноземного інвестиційного капіталу.

Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О.
Сучасний стан та динаміка розвитку фондового
ринку України
У статті обґрунтовується значущість фондового ринку як для фінансової системи, так і для розвитку реального сектору економіки країни. Проводиться аналіз фондового ринку України за період
2014-2016 рр. як в розрізі організаторів торгівлі
(фондових бірж), так і в розрізі фінансових інструментів. Аналізуються симптоматичні диспропорції
в структурі угод за різними фінансовими інструментами. Простежується розвиток відзначених тенденцій у поточному 2017 р. Намічено напрями подолання вад розвитку вітчизняного фондового ринку.
Ключові слова: фондовий ринок, фондова біржа, фінансовий інструмент, організатор торгівлі цінними паперами, акції, облігації внутрішньої державної позики.
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Михайличенко Н. Н., Мирошниченко А. А.
Современное состояние и динамика развития
фондового рынка Украины
В статье обосновывается значимость фондового рынка как для финансовой страны, так и для
развития реального сектора экономики страны. Проводится анализ фондового рынка Украины за период 2014-2016 гг. как в разрезе организаторов торговли (фондовых бирж), так и в разрезе финансовых
инструментов. Анализируются симптоматические
диспропорции в структуре сделок с различными финансовыми инструментами. Прослеживается развитие отмеченных тенденций в текущем 2017 г. Намечены направления преодоления недостатков развития отечественного фондового рынка.
Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая
биржа, финансовый инструмент, организатор торговли ценными бумагами, акции, облигации внутреннего государственного займа.
Mykhaylychenko N., Miroshnychenko O.
Сurrent state and dynamics of the Ukrainian stock
market development
The article substantiates the importance of the
stock market both for the financial system of the country
and for the development of the real sector of the country.
An analysis of the stock market of Ukraine for the period
from 2014 to 2016 is carried out both in the context of
trade organizers (stock exchanges) and in the context of
financial instruments. The analysis of the symptomatic
disproportions in the structure of transactions by various
financial instruments is analyzed. The development of
marked tendencies in the current 2017 is traced. Directions of overcoming the defects of development of the
domestic stock market are outlined.
Keywords: stock market, stock exchange, financial
instrument, organizer of securities trading, shares, bonds
of internal state loan.
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РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
ОЦІНКИ ПРАВ ВИМОГИ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ,
ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
них установ. У цих умовах посилюється потреба в їх
достовірній вартісній оцінці, що найбільш адекватно характеризується ринковою вартістю.
В цілому, інформація про ринкову вартість активів кредитних установ може служити базою для
вирішення багатьох завдань як загальноекономічного значення, так і функціонування банківського
сектору та окремих його одиниць. Відповідний аналіз такої інформації дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення щодо:
− забезпечення ефективності функціонування
кредитних установ з боку власників, менеджерів та
інвесторів при прийнятті рішень про злиття і поглинання, ліквідації та проведенні оздоровчих процедур;
− підтримання адекватного ринковим умовам
фінансового становища;
− прогнозування їх подальшого розвитку та
поведінки на ринку;
− більш точної оцінки ризиків взаємодії контрагентів з кредитною установою.
На загальнодержавному рівні статистичні та
вибіркові дані такого роду допомагають здійснювати ефективне регулювання та контроль банківської системи, що є вкрай важливим при вирішенні
завдань її реструктуризації, оздоровленні і зміцненні всієї фінансової системи держави. Крім того,
така інформація вкрай необхідна і для визначення
реальної бази оподаткування, страхування майна
кредитної установи.
Комерційному банку, як найважливішому фінансово-економічному інституту банківської системи, безумовно, характерні свої особливості оцінки
та детермінування його вартості. При розгляді даного питання один з відомих представників зарубіжної школи американський економіст П. Роуз виходить з передумови, що показники діяльності банку, в кінцевому рахунку, орієнтуються на дві взаємопов'язані його характеристики: прибутковість і
ризик, які матеріалізуються в індикаторі вартості
банку. Це пояснюється тим, що комерційний банк є
підприємницькою корпорацією, завданням якої є
максимізація вартості коштів, внесених акціонерами, при збереженні допустимого рівня ризику.
Природньо, що основним банківським активом,
який визначає його розмір і фінансовий стан є портфель кредитів фізичних та юридичних осіб. Тому,
дуже важливою стає розробка уніфікованої методики оцінки ринкової вартості прав вимоги за цими
портфелями кредитів.
Вихідними даними для оцінки прав вимоги за
кредитними договорами, відповідно до методики за-

Актуальність теми і постановка проблеми.
Боргові зобов'язання боржника перед кредитором є
особливим видом активів, основою яких є права на
здобуття певних економічних благ. Особливу актуальність оцінка права вимоги зобов’язання за кредитним договором набула після кризи 2008 року,
коли у комерційних банків виникли портфелі прострочених кредитів (так звана «проблемна заборгованість позичальників»).
Вартість права вимоги є результатом аналізу
безлічі чинників, насамперед, кредитного та ринкового ризиків. Незважаючи на наявність публікацій
по даній проблематиці, що висвітлюють загальні методологічні основи оцінки права вимоги, в сучасній
оціночній практиці в банківській сфері залишається
значна кількість невирішених питань.
Фінансовій оцінці боргових зобов’язань присвятили свої наукові праці такі вітчизняні вчені та
практики: І. Галкін, О. Драпіковський, Ю. Дехтяренко, Н. Жиленко, І. Іванова, В. Ларцев, Н. Лебідь,
Я. Маркус, О. Мендрул, С. Сівець, С. Скринько,
О. Пузенко, Ф. Пузій, А. Чіркін, а також зарубіжні –
А. Дамодаран, В. Грибовський, А. Грязнова, А. Грегорі, Ф. Еванс, Ю. Козир, В. Михайлець, О. Стоянова, Т. Харрісон.
Враховуючи значний їх внесок у формування
інформаційно-методичного забезпечення фінансової оцінки майнових прав, варто зауважити про недостатність розкриття питання оцінки права вимоги
зобов'язання, що виникає внаслідок здійснення банком кредитних операцій.
Насамперед, необхідно розробити модель визначення вартості права вимоги зобов'язання, що виникає внаслідок здійснення банком кредитних операцій з урахуванням грошових потоків, що будуть
отримані кредитором відповідно до умов кредитного договору (погашення основної заборгованості
за кредитом, відсотків, комісій тощо) та/або в результаті реалізації забезпечення. При розрахунку
цих грошових потоків необхідно враховувати стан
обслуговування боргу та ймовірність примусового
стягнення заборгованості за рішенням суду або шляхом звернення стягнення на предмет застави.
Метою статті є розробка та апробація уніфікованих механізмів оцінки вартості прав вимоги зобов'язань, що виникають унаслідок здійснення банком
кредитних операцій з урахуванням розміру їх кредитного та ринкового ризиків.
Виклад основного матеріалу. З розвитком
ринкових відносин в Україні підвищуються вимоги
до надійності банківської системи, яка значною мірою визначається розміром і станом активів кредитЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017
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твердженої Фондом державного майна України від
29 травня 2017 року № 866 «Порядок оцінки права
вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок
здійснення кредитної операції» [3], можуть бути:
− реєстр прав вимоги за зобов’язанням, що
оцінюються;
− відомості про кредитні договори;
− інформація щодо платоспроможності боржників;
− відомості щодо наявності поручительства за
кредитними договорами, включаючи дані про платоспроможність поручителів, майно поручителів, на
яке може бути звернено стягнення та здійснені заходи зі звернення стягнення на майно поручителів
для забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами;
− перелік предметів застави (іпотеки), іншого
забезпечення за кредитним договором (за кожним
кредитним договором, що включений до складу
групи прав вимоги за зобов’язанням чи кредитного
портфеля). Якщо предмет застави (іпотеки) є забезпеченням декількох кредитних договорів, зокрема
(але не виключно) тих, що оцінюються, у тому числі
у складі групи прав вимоги за зобов’язанням чи у
кредитному портфелі, інформація про це надається
(окремо розшифровується) у складі вихідних даних
із вказівкою черговості задоволення вимог кредитора за кредитним договором щодо стягнення заборгованості за рахунок реалізації предмета забезпечення за оцінюваним правом вимоги за зобов’язанням;
− документи про характеристики предметів
застави (іпотеки), іншого забезпечення за кредитними договорами (за кожним кредитним договором,
що включений до складу групи прав вимоги за зобов’язанням чи кредитного портфеля);
− окремі додаткові відомості з кредитної
справи, зокрема: історичні дані щодо погашення та
реструктуризації права вимоги за кредитним договором (кредитними договорами); додаткова інформація та у разі наявності копії документів, що містять відомості про вжиті кредитором заходи, спрямовані на повернення проблемної заборгованості
(копії судових рішень, інші документи);
− відомості про час і результати обстежень наявності та стану предметів застави (іпотеки), іншого
забезпечення;
− інформація замовника оцінки (або іншої
особи за його згодою, дорученням тощо) про наявність у нього оригіналів документів кредитної
справи та ґрунтовність, вичерпність їх даних, у тому
числі щодо забезпечення виконання зобов’язання за
кредитним договором, включаючи документи з відповідних реєстрів;
− копії звітів про оцінку предметів застави
(іпотеки), іншого забезпечення за кредитним договором (за кожним кредитним договором, що включений до складу групи прав вимоги за зобов’язанням чи кредитного портфеля), або інформацію про
вартість зазначених предметів застави (іпотеки), ін-

шого забезпечення за результатами їх останньої оцінки із зазначенням дати оцінки;
− інші відомості про кредитну історію боржника та копії інших документів кредитної справи,
які мають вплив на процедуру здійснення оцінки, у
тому числі розрахунок ступеня ризику виконання
зобов’язань за кредитним договором.
Реєстр прав вимоги за зобов’язанням, що оцінюються, відповідно до цієї методики Фонду державного майна України від 29 травня 2017 року
№ 866, має містити таку інформацію:
реквізити кредитного договору;
дату укладення кредитного договору;
дату завершення виконання зобов’язання боржником згідно з укладеним кредитним договором;
валюту кредиту (гривня, іноземна валюта (за
кожною валютою окремо);
тип боржника (фізична особа; юридична
особа);
клас боржника (якщо на дату оцінки за кредитним договором здійснено визначення класу боржника);
цільове призначення кредиту (житлова іпотека;
придбання легкового автомобіля; поповнення обігових коштів; поточні потреби бізнесу; купівля основних засобів; інвестиційний кредит; бланковий кредит (споживчий, експрес-кредит; картковий; овердрафт тощо));
відомості про боржника – фізичну особу –
стать, вік (або дата народження), результат перевірки його наявності та оцінка його платоспроможності;
відомості про боржника – юридичну особу,
банк або бюджетну організацію (назва, код за
ЄДРПОУ, місце реєстрації); галузева належність
згідно з кодом КВЕД, результат перевірки його наявності та оцінка його платоспроможності;
відомості про наявність поручителя(ів), їх платоспроможність для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором (у форматі, як
для відповідного типу боржника);
загальний обсяг заборгованості за кредитним
договором на дату оцінки та розшифрування його
складу (за основною сумою заборгованості, відсотками, комісіями, штрафними санкціями), кількість
днів прострочення (для прострочених кредитних договорів);
графік погашення заборгованості;
величина відсоткової ставки, вид відсоткової
ставки (фіксована; плаваюча);
величина комісій та/або штрафних санкцій на
дату оцінки, умови та порядок їх нарахування за кредитним договором;
наявність та вид предмета забезпечення за кредитним договором, черговість задоволення вимог
кредитора за кредитним договором щодо стягнення
заборгованості за рахунок реалізації предмета забезпечення, результати його останньої оцінки та інформація щодо результатів перевірки його наявності та стану;
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дата та сума останнього платежу за кредитом та
розмір сплаченої суми за останні 12 місяців.
При визначенні методологічного підходу до
оцінки прав вимоги необхідно враховувати наявність та достовірність потрібних для цього вихідних
даних та іншої інформації. Саме тому, на нашу
думку, порівняльний підхід не може бути застосований для оцінки вартості права вимоги з таких міркувань:
а) по-перше, виконавцеві недоступна інформація про ринок продажу прав вимоги зобов'язань за
кредитними операціями у подібних ринкових умовах;
б) по-друге, інтерпретація даних про аналогічні
угоди вимагає залучення великого обсягу інформації про об'єкти порівняння (щодо строку заборгованості, ступеня ризику за кредитними операціями,
наявності чи відсутності забезпечення за кредитними операціями, строку прострочення виконання
зобов'язання за кредитними операціями), яку практично неможливо в достатньому обсязі отримати, не
будучи пов'язаною з учасниками аналогічних угод
особою (з цієї причини ймовірним учасникам угоди,
що моделюється в процесі оцінки, така інформація
теж напевне не була б доступна).
Дохідний підхід забезпечує можливість отримання корисного в контексті визначення вартості
оцінюваного майна орієнтиру, а саме дохідності яку
може отримати потенційний інвестор. Метод дисконтування грошових потоків в рамках дохідного
підходу дозволяє визначити вартісний вираз потенційних вигод, що можуть бути отримані покупцем
майнових прав.
Також, цей підхід єдиний з усіх загальновизнаних підходів дозволяє побудувати модель оцінки,
що враховує специфіку об'єкта оцінки та наявні обтяження оцінюваних майнових прав. З цієї причини
лише в межах дохідного підходу можуть бути отримані реалістичні орієнтири щодо ринкової вартості
оцінюваних майнових прав. Під час застосування
дохідного підходу використовується метод непрямої капіталізації доходу (дисконтування грошового
потоку) без визначення вартості реверсії.
Розвиваючи досліджувану методику оцінки
прав вимоги, вводимо нову складову та розкриваємо

її зміст в формулі оцінки ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами таким чином:
n
CCFi
DCFi × k
(1
)
×
−
PD
+
× PD , (1)

t
t
i =1 (1 + DRc )
i =1 (1 + DRc )
де Vm – ринкова вартість боргових зобов’язань;
CCFі – розмір і-го чистого грошового потоку, що
буде отриманий кредитором відповідно до умов кредитного договору (погашення основної заборгованості за кредитом, відсотків, комісій тощо);
DCFі – вартість забезпечення за кредитною операцією, що може бути реалізована, а для незабезпечених кредитів – DCFі = EAD (1 - LGD);
LGD – середньоочікувана частка втрат коштів у
випадку дефолту звичайно розраховується у відсотках від EAD [5];
EAD – експозиція під ризиком (загальна вартість
заборгованості за кредитною операцією на дату
оцінки);
k – нова складова діючої формули: оцінка
ймовірності отримання коштів від реалізації забезпечення (коефіцієнт, що враховує ймовірність задоволення вимог за кредитом за рахунок забезпечення);
DRc – відсоткова ставка депозитних корпорацій
за новими кредитами, оприлюднена на офіційному
сайті НБУ за останній місяць до дати оцінки з урахуванням валюти кредиту (https://bank.gov.ua) [3];
PD – ймовірність того, що кредит не буде виплачений, тобто відбудеться дефолт;
t – період дисконтування: період, впродовж
якого очікуються надходження грошових потоків
від реалізації забезпечення (залежить від стану обслуговування боргу та претензійної роботи кредитора);
Варто зазначити: якщо Vm > EAD, то Vm = EAD.
Застосування даної моделі, дозволяє адекватно
врахувати не лише грошові потоки у часі, а і юридичну та економічну якість цих боргових зобов’язань, які врешті решт і формують їх вартість.
Прогнозування графіку грошових потоків (очікуваних надходжень кредитора) від реалізації забезпечення доцільно робити за станом претензійної діяльності (табл. 1).
n

Vm = 

Таблиця 1

Строки отримання коштів, що залежать від стану претензійної діяльності
Претензійна процедура та її тривалість

Етап претензійної роботи

Направлення претензії (від початку прострочки 1-1,5 міс.) Претензійна робота не проводилась
Направлені претензійні заяви та витриОчікування відповіді та подання до Суду (1-2 міс.)
мані строки для відповіді
Є рішення суду та розпочате виконавче
Судовий розгляд справи (3-6 міс.)
провадження ДВС
Виконавче провадження ДВС (6-12 міс.)
–

Строк отримання
коштів, міс.
10-20
9-18
6-12
0-6

Джерело: розроблено автором.

Оскільки, процедури визначення:
- середньоочікуваної частки втрат коштів у випадку дефолту (LGD);
- ймовірності того, що кредит не буде виплачений, тобто відбудеться дефолт (PD);
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- вартості забезпечення; детально розкриті у роботі [8], тому більш детально розглянемо визначення коефіцієнта ймовірності отримання коштів
від реалізації забезпечення (k).
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Враховуючи положення методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або
неплатоспроможних, яка розроблена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб [4], пропонуємо коефіцієнт ймовірності отримання коштів від реаліза-

ції забезпечення (k) розраховувати як результат множення ймовірностей примусового стягнення заборгованості за рівнями їх визначення, які зазначені у
табл. 2.

Таблиця 2
Показники ймовірностей примусового стягнення заборгованості за рішенням суду
або шляхом звернення стягнення на предмет застави

Показник
Ознака відсутності
боржника

Ознака банкрутства
боржника

Повнота комплекту
документів у кредитній
справі

Ознака наявності арешту/заборони на відчуження забезпечення/активів боржника/поручителя
Ознака внесення у державні реєстри інформації
про обтяження предмета
застави (забезпечення)
Ознака, що банк є єдиним заставодержателем
або заставодержателем
першої черги
Фізична наявність та доступність забезпечення
(показник, що не береться до розрахунку для
бланкового залишку заборгованості)
Стадія претензійнопозовної роботи

Результат останнього
судового розгляду

Характеристика
Боржник або поручитель існує
Боржники припинені як юридичні особи, оголошені у розшук або померли (оголошені померлими), строк оформлення правонаступництва (спадщини) минув
Боржник та поручителі припинені або померли (оголошені померлими), але є
правонаступники (спадкоємці)
Боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
Боржник та поручителі знаходяться у населених пунктах, що розташовані на
лінії зіткнення
Боржник та поручителі знаходяться на тимчасово окупованій території
Боржника визнано банкрутом і банк не є єдиним забезпеченим кредитором порівняного або більшого впливу, який має права на активи боржника/поручителя
(за винятком активів, що забезпечують виконання зобов’язань)
Боржника не визнано банкрутом (або банк - єдиний кредитор максимального
впливу, який має права на активи боржника/поручителя)
У кредитній справі наявні всі документи
Відсутні деякі документи (крім договору про надання кредиту та договорів забезпечення виконання зобов’язань)
Відсутні договори/наявні нотаріально засвідчені копії договорів про надання
кредиту, застави (іпотеки) з можливістю їх відновлення
Відсутні договори про надання кредиту, застави (іпотеки) без абсолютної можливості їх відновлення (судом визнано відсутність права вимоги за кредитним
договором)
Відсутні арешт та заборони
На забезпечення накладено арешт (в ході кримінального провадження, податковий арешт тощо) одним або більше суб’єктами, що не є банком-кредитором
Тимчасовий мораторій на примусове відчуження об’єкта, встановлений законом
Є коректна інформація у державних реєстрах
Відсутня інформація у державних реєстрах
Заставодержатель першої черги/єдиний заставодержатель
Заставодержатель не першої черги, підтверджено відповідними договорами
Застава наявна і доступна для стягнення
Застава наявна, але не доступна, або наявна частково, або знаходиться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
Застава наявна, але знаходиться на тимчасово окупованій території
Застава фактично відсутня на дату оцінки, проте була в наявності на дату отримання/обслуговування кредиту
Немає предмета спору
Досудова робота, претензія
Позов у першій інстанції
Позов в апеляційній інстанції
Позов в касаційній інстанції
Органи державної виконавчої служби (приватні виконавці), договірне стягнення, подана заява про відкриття виконавчого провадження
На користь банку або немає спору
На користь позичальника
Програно першу інстанцію
Програно апеляцію
Програно касацію

Коефіцієнт ймовірності
примусового стягнення
заборгованості
1
0
0,1
0,05
0,05
0,05
0,5
1
1
0,9
0,8
0
1
0,5
0,05
1
0,9
1
0,5
1
0,1
0,05
0
1
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0

Джерело: розроблено автором з урахуванням рекомендацій рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 2707 від 08 грудня 2016 року «Про затвердження Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних».
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Надалі, для оцінки вартості кредитного портфеля за кожним кредитом визначається категорія
якості кредиту за станом обслуговування боргу
(табл. 3).
Таблиця 3
Категорії якості кредиту за станом
обслуговування боргу
Кількість ка- Обсяг грошових Класифікація
PD
ознаки
лендарних днів надходжень від
прострочення позичальника за
(включно) останні 12 місяців
Від 0 до 90
Більше 2% балан- Працюючий 0,005-0,99
включно
сової вартості кре- кредит
диту
1
Не важливо
Не більше 2% від Непрацююбалансової варто- чий кредит
сті кредиту
Понад 91
Не важливо
Непрацюю1
чий кредит

Джерело: розроблено автором з урахуванням рекомендацій рішення Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб № 2707 від 08 грудня 2016 року «Про затвердження
Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії
проблемних або неплатоспроможних».

Окремо виділяються кредити, які мають ознаки
шахрайства, а саме:
забезпеченням за кредитом є неліквідні активи
або активи, які мають ознаки формування цін на них
шахрайським способом);
кредити, надані на неринкових умовах;
кредити, надані компаніям, які не мають достатнього обсягу доходів від основної діяльності для
покриття відсотків за кредитом;
кредити, надані компаніям, які не мають достатньої кількості персоналу для провадження основної діяльності;
відсутні грошові надходження за кредитом за
весь період з дати його видачі;
неодноразово реструктуризовані кредити за
умови відсутності грошових надходжень за кредитами протягом останніх 12 місяців;
кредити або кредитні лінії погашаються виключно за рахунок видачі нових кредитів або нових
наданих траншів;
кредити різним позичальникам, надані під одне
й те саме забезпечення (при цьому вартість забезпечення значно нижча за загальну вартість таких кредитів);
кредити, надані особам, які також отримали інший кредит, віднесений до категорії шахрайських.
Оцінка кредитів, віднесених до категорії шахрайських, здійснюється шляхом обов’язкового застосування поправочних коефіцієнтів, що враховують відсутність забезпечення та/або позичальника
відповідно до рівнів коефіцієнтів ймовірності примусового стягнення заборгованості (див. табл. 2).
Кредити, видані компаніям, зареєстрованим у
зоні проведення антитерористичної операції та на
окупованій території, або забезпеченими активами,
що знаходяться у зоні проведення антитерористичЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017
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ної операції та на окупованій території, оцінюються
шляхом обов’язкового застосування відповідних поправочних коефіцієнтів, що враховують відсутність
доступу до об’єктів забезпечення і неможливості перевірки їх фактичної наявності.
Таким чином, отримуємо кредитний портфель
розділений на два модифікованих підпортфеля: працюючих кредитів та непрацюючих кредитів.
Для оцінки вартості підпортфеля непрацюючих
кредитів (PD=1) проводиться така послідовність
дій:
1) обираються найбільші кредити (20% від загальної балансової вартості);
2) визначається коефіцієнт дисконтування як
відсоткова ставка депозитних корпорацій за новими
кредитами, оприлюднена на офіційному сайті НБУ
за останній місяць до дати оцінки з урахуванням валюти кредиту [3];
3) розраховується ринкова вартість забезпечення за обраними кредитами;
4) прогнозується строк отримання коштів, що
залежить від стану претензійної діяльності за визначеними кредитами (див. табл. 1);
5) визначається показник ймовірності примусового стягнення заборгованості за рішенням суду або
шляхом звернення стягнення на предмет застави за
виділеними кредитами (див. табл. 2);
6) визначається вартість цих кредитів за модифікованою формулою (1):
n
DCFі × k
Vm = 
,
(2)
t
і =1 (1 + DRc )
де Vm – ринкова вартість боргових зобов’язань;
DCFi – вартість забезпечення за кредитною операцією, що може бути реалізована, а для незабезпечених кредитів DCFi = EAD (1 - LGD);
EAD – експозиція під ризиком (загальна вартість
заборгованості за кредитною операцією на дату
оцінки);
k – оцінка ймовірності отримання коштів від реалізації забезпечення (коефіцієнт, що враховує ймовірність задоволення вимог за кредитом за рахунок
забезпечення;
DRc – відсоткова ставка депозитних корпорацій
за новими кредитами, оприлюднена на офіційному
сайні НБУ за останній місяць до дати оцінки з урахуванням валюти кредиту [3];
LGD – середньоочікувана частка втрат коштів у
випадку дефолту звичайно розраховується у відсотках від EAD;
t – період дисконтування – період, впродовж
якого очікуються надходження грошових потоків
від реалізації забезпечення (залежить від стану обслуговування боргу та претензійної роботи кредитора);
7) за виділеними кредитами розраховується коефіцієнт співвідношення ринкової вартості кредитів
до їх балансової вартості;
8) для кредитів, які залишились (не перераховувались) ринкова вартість розраховується шляхом
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множення отриманого коефіцієнта на їх балансову
вартість.
Оцінка вартості підпортфеля працюючих кредитів, також може проводитись за допомогою коефіцієнта співвідношення ринкової вартості 20%
працюючих кредитів до їх балансової вартості. Визначення вартості виділених кредитів здійснюється
за формулою (1).
При цьому, вважаються незабезпеченими кредити, забезпечені наступними видами забезпечень
(табл. 4), а приклад розрахунку ринкової вартості
портфелю кредитів наведений у табл. 5.
Висновки. Метод дисконтування грошових потоків без розрахунку вартості реверсії в рамках дохідного підходу – єдиний з усіх загальновизнаних
методів, який дозволяє побудувати модель оцінки,
що враховує специфіку об'єкта оцінки та наявні обтяження оцінюваних майнових прав.
Необхідно обов’язково розглядати формування
грошових потоків у часі з врахуванням юридичної

та економічної якості боргових зобов’язань, які
врешті решт і формують їх вартість.
Таблиця 4
Види забезпечення згідно з класифікатором
НБУ, які не враховуються при розрахунках
ринкової вартості прав вимоги за кредитом
Код видів забезпечення згідно
Примітки
з класифікатором НБУ
Фінансові гарантії (коди довід- За умови, що фінансова ганика НБУ «КЛ_S031» за ста- рантія не може бути оцінена
ном на 30.09.2014: 11, 12, 13, або емітент не може вико14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, нати зобов’язання за креди34, 36, 39, 52, 53, 54, 57)
том
Інші забезпечення: (16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 55, 90)

Джерело: Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2707 від 08 грудня 2016 року «Про затвердження Методики оцінки активів банку, віднесеного до
категорії проблемних або неплатоспроможних».

Таблиця 5

№
з/п

Найменування позичальника за кредитом, права
вимоги за яким оцінюються

Загальна сума заборгованості по кредиту (EAD),
тис. грн

Клас боржника

Тип кредиту

Переоцінена вартість
забезпечення на дату
оцінки, тис. грн

Коефіцієнт k

Ставка дисконту DRc

Теперішня вартість грошового потоку, що буде
отримана кредитором
відповідно до умов кредитного договору

PD

LGD

Ринкова вартість
кредиту, тис. грн

Розрахунок ринкової вартості прав вимоги за кредитними операціями

1
1
2
…

2
Петров І.І.
АТ "МММ"
….

3
176,46
266,95
….

4
І
10
…

5
Роб.
Шахр.
…

6
100,98
186,74
…

7
1,00
0,05
…

8
0
0
…

9
0,55
0,00
…

10
0
1
..

11
0,15
0,95
…

12
176,75
7,68
…

Джерело: розраховано автором.

Введення такої нової складової в діючу формулу визначення ринкової вартості права вимоги як
оцінка ймовірності отримання коштів від реалізації
забезпечення дозволяє враховувати ймовірність задоволення вимог за кредитом за рахунок забезпечення.
Оцінка вартості кредитного портфеля за кожним кредитом передбачає визначення категорії якості кредиту за станом обслуговування боргу:
кількість календарних днів прострочення;
обсяг грошових надходжень від позичальника
за останні 12 місяців.
Надалі, за кваліфікаційною ознакою – працюючий або не працюючий кредит – визначається показник ймовірності того, що кредит не буде виплачений (тобто відбудеться дефолт).
Вартість грошового потоку за кредитною операцією для незабезпечених кредитів розраховується
з використанням показника середньоочікуваної
частки втрат коштів у випадку дефолту у відсотках
від експозиції під ризиком (загальної вартості заборгованості за кредитною операцією на дату
оцінки).
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В статье разработаны унифицированные механизмы оценки прав требования по обязательствам,
возникающим вследствие осуществления банком
кредитных операций методом дисконтирования денежных потоков, которые будут получены кредитором в соответствии с условиями кредитного договора (погашения основной задолженности по кредиту, процентов, комиссий и т.п.) и / или результате
реализации обеспечения. Конкретные подходы и
методы оценки основаны на положениях действующего законодательства по осуществлению профессиональной оценочной деятельности в Украине,
а также национальных и международных стандартах оценки. Они удовлетворяют требованиям положений Национального банка Украины, Фонда государственного имущества Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Обоснованная модель оценки также позволяет определить стоимость
прав требования обязательств по сложившимся кредитным портфелем банка.
Ключевые слова: рыночная стоимость, кредитная операция, оценочные процедуры, подход к
оценке, кредитный портфель, обеспечение, риск
кредита, принципы оценки, вероятность дефолта,
экспозиция под риском, среднеожидаемая доля потерь средств в случае дефолта.

Артеменко Д. М. Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки прав вимоги за зобов’язаннями,
що
виникають
внаслідок
здійснення кредитних операцій
У статті розроблено уніфіковані механізми
оцінки прав вимоги за зобов'язаннями, які виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій методом дисконтування грошових потоків, що
будуть отримані кредитором відповідно до умов
кредитного договору (погашення основної заборгованості за кредитом, відсотків, комісій тощо) та/або
в результаті реалізації забезпечення. Конкретні підходи та методи оцінки засновані на положеннях
чинного законодавства щодо здійснення професійної оціночної діяльності в Україні, а також національних і міжнародних стандартах оцінки. Вони задовольняють вимогам положень Національного
банку України, Фонду державного майна України та
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Обґрунтована модель оцінки також дозволяє визначити
вартість прав вимоги зобов'язань за сформованим
кредитним портфелем банку.
Ключові слова: ринкова вартість, кредитна операція, оціночні процедури, підхід до оцінки, кредитний портфель, забезпечення, ризик кредиту, принципи оцінки, імовірність дефолту, експозиція під
ризиком, середньоочікувана частка втрат коштів у
випадку дефолту.

Artemenko D.M. Development of methodological support for the assessment of claims rights for obligations arising from the implementation of credit
operations
The article develops unified mechanisms for assessing rights claims on obligations arising from the implementation by the bank of credit operations by the
method of discounting cash flows that will be received
by the creditor in accordance with the terms of the loan
agreement (repayment of principal debt, interest, commissions, etc.) and / or the result of the implementation
of the security. Specific approaches and methods of
evaluation are based on the provisions of the current legislation on the implementation of professional appraisal
activities in Ukraine, as well as national and international standards of assessment. They meet the requirements of the provisions of the National Bank of Ukraine,
the State Property Fund of Ukraine and the Guarantee
Fund for Individuals Deposits. The substantiated evaluation model also allows us to determine the value of the
claims rights of obligations under the bank's current loan
portfolio.
Keywords: market value, credit transactions, valuation procedures, approach to assessing the credit portfolio, providing, credit risk, valuation principles, the
probability of default, exposure at risk, loss given default.
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СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Постановка проблеми. Стабільність, економічне зростання та реформування сфери промисловості України в умовах загострення політичної і демографічної ситуації, невідривно пов’язані з ефективністю діяльності вищих навчальних закладів
(ВНЗ), що мають виступати повноцінним гравцем на
ринку праці у якості підприємств по випуску якісного та конкурентоспроможного продукту, а саме,
фахівців за найсучаснішими напрямами підготовки.
Інноваційні процеси у глобальному світовому
суспільстві вивели сучасні університети із академічної та фундаментальної сфери підготовки фахівців до простору ринкових відносин та примусили
зрозуміти керівництво ВНЗ, що настали часи жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг, які мають
відповідати стандартам якості, вимогам транскордонної взаємодії та задовольняти потреби сучасного
суспільства, держави, промисловості.
Зарубіжний досвід університетської освіти, в
тому числі інженерного спрямування, свідчить про
доцільність та ефективність економічних підходів
до управління діяльністю ВНЗ. У практику діяльності українських ВНЗ повинні увійти такі фундаментальні і практичні підходи до управління підприємницькою діяльністю як менеджмент та маркетинг.
Це дозволить, при збереженні найкращих рис та еволюціонуванні традиційного та адміністративно-державного методів управління у сфері освіти, перейти
на ринкові відносини, зберегти людські ресурси й
інтелектуальний капітал нашої країни та запобігти
вкрай небезпечним процесам відтоку молоді за кордон у пошуках якісної професійної освіти.
Аналіз проблеми та останніх публікацій. Інформаційний пошук результатів наукових досліджень у сфері управління діяльністю освітніх установ, їх пілотної апробації та практичної реалізації
показав, що більшість відомих університетів у світі
діють як навчально-науково-практичні комплекси,
що дозволяє їм здійснювати активну інтеграцію у
якості конкурентоспроможного гравця на регіональних і світових ринках праці та переводить їх у
розряд успішних підприємницьких установ.
Такі трансформаційні зміни сфери освітніх послуг дозволили відомим дослідникам та науковцям
у сфері освіти та економічних проблем розвитку суспільства поєднати зусилля з метою розробки інно118

ваційних інструментів управління ВНЗ на основі
об’єднання основних ідей менеджменту та маркетингу та бізнес-підходів в освіті, при збереженні її найкращих педагогічних та фундаментальних основ, в
умовах швидкої переорієнтації до суспільних потреб.
Слід відзначити, що педагогічні дослідження
останніх років ґрунтуються на таких фундаментальних системних та економічних поняттях як системний підхід до управління ВНЗ, визначення критеріїв
оцінювання якості управлінської діяльності закладів
та установ освіти, освітній менеджмент та академічна додана вартість.
В роботі [1] ВНЗ розглядається як основний
елемент забезпечення підготовки майбутніх спеціалістів у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією в складній комплексній структурі системи
вищої освіти (СВО), як сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей та інших
компетентностей.
Авторами робіт [2, 3, 4] ВНЗ розглядається
згідно класичного економічного поняття організації,
де необхідно ефективно управляти та підпорядковуватися цінностям і законам ринкового виживання,
нормам підприємництва, підлаштовуватися під вимоги носіїв влади. При цьому дослідники спираються на визначення класика менеджменту Честера
Бернарда: «Організація – це група людей, діяльність
яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей». Згідно даного визначення, організація є динамічною соціальною системою, в якій одночасно можуть відбуватися як формальні, так і неформальні процеси. Таким чином,
освітня установа, як організація, повинна бути
ефективною з точки зору як загальних (якщо це
сприяє досягненню її загальної мети), так і приватних завдань (якщо цим вона задовольняє індивідуальні потреби своїх членів). Ці два аспекти є взаємодоповнюючими [5].
Перехід до розгляду ВНЗ у якості спеціальної
організації-підприємства по виробництву товарів та
послуг, що затребувані суспільством та державою,
призводить до необхідності визнання їх відносної
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ності необхідних для здійснення їхньої діяльності
ресурсів та майна [6], а з іншого боку, ефективність
управління таким підприємством визначається параметрами, що встановлюються нормативними актами державних органів та вимагають відповідних
управлінських рішень, менеджменту та моніторингу. При цьому, основною ознакою підприємства
є наявність трудового колективу, організованого для
підприємницької діяльності та одержання прибутку,
що отримав для ВНЗ зарубіжну назву доданої академічної вартості або доданої вартості університету.
На жаль, таке поняття практично не зустрічається у вітчизняній літературі. Актуальним питанням вітчизняної освіти на сьогодні залишається забезпечення внутрішньої та зовнішньої якості професійної освіти, моделей, методів і алгоритмів її оцінювання. В Україні утворене Національне агентство
із забезпечення якості вищої освіти, при Міністерстві освіти і науки (МОН) України діє Громадська
рада – тимчасовий консультативно-дорадчий орган,
утворений для сприяння участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики в сфері
освіти і науки, ефективної взаємодії МОН України з
інститутами громадянського суспільства, питання
забезпечення якості професійної освіти та конкурентоспроможності українських ВНЗ активно обговорюються на порталі громадських експертів «Освітня
політика».
Однак, до цього часу не досягнуто повного розуміння та консенсусу у тому ракурсі, які ж саме
ВНЗ можна рахувати конкурентоспроможними та
такими, що можуть претендувати на підприємства зі
статусом академічної доданої вартості, тобто такими, що мають право на подальше існування в умовах жорсткої конкуренції із відомими європейськими та іншими світовими університетами.
Однак зарубіжні науковці, в тому числі і країн
колишнього СНД, питаннями визначення академічної доданої вартості, як основного показника ефективності діяльності ВНЗ, займаються на серйозному
академічному та практичному рівні починаючи з початку ХХІ століття. Так, у роботі [7] відзначено, що
в умовах підвищеного інтересу до результативності
системи освіти в умовах посилення транспарентності до держави і суспільства формуються нові інструменти оцінки ефективності на основі поняття
академічної доданої вартості. Кожну освітню систему або установу можна буде оцінити з точки зору
ефективності витрачених коштів державою та якості
і обсягу знань та навичок його випускників, а академічна додана вартість може слугувати інструментом
оцінки ступеня поліпшення/посилення знань, навичок і здібностей студентів під час навчання, ступеня
наділення їх можливостями критичного мислення,
рефлексії на події, що відбуваються і зміни здібностей навчатися протягом усього життя. Отримані на
основі академічної доданої вартості результати на-
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даватимуть можливості порівнювати якість освітніх
установ, що володіють різним рівнем студентського
контингенту. Концепція академічної доданої вартості відображає вплив зовнішніх чинників, які часто
не мають відношення до освітнього процесу, на рівень освітніх досягнень випускників, піднімаючи
більш серйозні питання доступності та якості освіти
в цілому, ніж її результативність. Дана концепція
змушує дослідників в галузі освіти переходити до
оцінки результатів навчання, а не вхідних параметрів, перш за все таких, як обсяг фінансування і професійний рівень викладацького складу ВНЗ.
Особливих теоретичних результатів у питаннях
визначення доданої вартості закладів освіти та їх
працівників досягли вчені та науковці США. В
США створений портал електронного глосарію реформ освіти для допомоги журналістам, батькам,
членам освітньої спільноти та усім, хто цікавиться
інвестиціями в державні школи США в розумінні
основних концепцій реформ шкільної освіти, які обговорюють педагоги, дослідники та політики. Таким
чином, американське суспільство доказує, що сильні школи, велика журналістика та інформований
електорат є найважливішим фактором для будь-якої
добре функціонуючої демократії, а педагоги заохочуються використовувати глосарій для поглиблення
розуміння стратегій вдосконалення школи у своїх
громадах. На сторінках даного порталу активно обговорюються питання організації заходів із визначення кількісної оцінки, прогнозування змін, забезпечення зростання доданої вартості окремих вчителів та шкільних закладів та дослідження даного
впливового фактору на результати навчання школярів [8].
Автори роботи [9] обговорюють унікальні
проблеми вимірювання доданої вартості у СВО та
вивчають можливості і обмеження використання загальнодоступних адміністративних даних на рівні
студентів на основі таких заходів. Виявляється корисним контрастність середовища СВО з початковою і середньою освітою – сектора, який характеризується практичним використанням річних стандартизованих тестів як основи заходів із визначення доданої вартості вчителів. Однак суттєві відмінності
роблять повне перенесення шкільної освітньої моделі доданої вартості у СВО недоцільним та непрактичним. У роботі також відзначено, що останніми роками спостерігається все більший тиск на коледжі та університети у всьому світі, з метою організації ефективних заходів вимірювання, оцінки та
оприлюднення значень вартості освітніх заходів,
яку вони додають своїм студентам та базується на їх
навчальних результатах із врахуванням різного
рівня початкових академічних знань.
На сьогодні велика кількість урядових установ
США, Великобританії та інших країн світу використовують чи розглядають використання кількісних
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показників інституційної діяльності установ СВО
для стимулювання їх досягнень та цільового фінансування. Наприклад, у штаті Теннессі (США) наразі
використовується формула фінансування ВНЗ на основі практичних освітніх та науково-дослідницьких
результатів, а штат Техас розглядає можливість використання однієї із моделей доданої академічної
вартості. У Сполученому Королівстві Великобританії спостерігається постійний інтерес до використання кількісних показників ефективності державних коледжів та університетів для цілей фінансування, проте, існує брак наукових досліджень, які
можуть спрямовувати політиків на оптимальну
стратегію у даному напрямку.
В Європі був створений Європейський інститут
інновацій (ЄІІТ) і технологій для того, щоб залишатися попереду виникаючих соціальних проблем і запропоновувати рішення і продукти, які відповідають чеканням і потребам споживачів ринку технологій і знань. Сучасна Європа стикається з багатьма
структурними недоліками – слабке економічне
зростання, відтік талановитих учених, недостатній
рівень приватних інвестицій у наукові дослідження.
Діяльність (ЄІІТ) спрямована на підвищення
потенціалу Європи для інновацій, які відіграють усе
більш важливу роль в економіці знань. На європейському просторі виникла серйозна проблема з точки
зору інновацій, коли, незважаючи на відмінну дослідницьку базу, динамічні компанії і величезний інтелектуальний потенціал, хороші ідеї дуже рідко перетворюються на нові продукти і послуги. Особливе
завдання ЕІТ полягає в інтеграції СВО і підприємництва з науковими дослідженнями і інноваціями та
створенні на даній платформі ланки єдиного інноваційного ланцюжка через Євросоюз і за його межі. Це
має привести до інтенсивного маркетингу інноваційних послуг, продуктів і процесів.
Мета публікації. Враховуючи активні процеси
інтеграції України у Європейський простір та проблемні питання конкурентоспроможності вітчизняних ВНЗ на світовому ринку знань і освітніх послуг,
авторами поставлена мета обґрунтування підходу до
розгляду інституційних освітніх установ України у
якості формальних, відкритих системних організацій по випуску конкурентоспроможного продукту із
доданою вартістю, а саме майбутніх спеціалістів за
певною спеціальністю. Окремо вирішується складне
завдання вибору, взаємного порівняння та можливості практичного застосування моделей визначення
та оцінювання доданої академічної вартості ВНЗ у
структурі СВО України. В статті обґрунтовується
комплексний підхід при створенні моделі системи
ВНЗ у якості конкурентоспроможного підприємства
в умовах глобалізації ринку праці та розгляду СВО
як частини держави, суспільства та інноваційнопромислового виробництва. За класичними економічними моделями та схемами якість продукції і по-

слуг визначається внутрішньою та зовнішньою якістю діяльності ВНЗ, а ефективність підприємств подібного класу спирається на інноваційне поняття
академічної доданої вартості.
Виклад основного матеріалу дослідження.
ВНЗ, як формальні організації, являють собою групи
людей, що створені керівництвом для досягнення
спільної мети і діяльність яких свідомо координується. Під формальною організацією розуміють модель поведінки та стосунків, яка передбачена заздалегідь та на законних підставах планується для членів організації. Формально існування організації починається, коли з'являється узгоджена і загально-визначена процедура узаконення плану діяльності (поведінки) організації. Керівництво створює групу у
зв'язку з виробничою необхідністю, коли здійснює
поділ праці по горизонталі (підрозділи) та по вертикалі (рівні управління) [10].
Всі організації формального типу мають загальні для них характеристики та риси. Таким чином,
якщо спиратись на передумову, що ВНЗ є спеціальною організацією – підприємством по наданню
освітніх послуг та випуску конкурентоспроможних
фахівців за певною спеціальністю, то університетські установи повинні володіти такими рисами [11]:
− наявність ресурсів: людей, капіталу, матеріалів, технології, інформації;
− залежність від зовнішнього середовища
(економічних умов, громадських організацій, міжнародних подій, законодавчих актів, конкурентів,
менталітету суспільства тощо);
− горизонтальний поділ праці (виділення конкретних завдань), підрозділи, які виникли в результаті горизонтального поділу праці;
− вертикальний поділ праці, спрямований на
координацію роботи, тобто здійснення процесу управління;
− необхідність управління;
− наявність формальних та неформальних
груп;
− здійснення певних видів діяльності (виробничої, фінансової, інвестиційної, торговельної, науково-дослідної тощо).
На наш погляд, формування ефективної діяльності ВНЗ, на основі наявної академічної вартості,
повинне ґрунтуватися на адаптації до специфіки
університетської діяльності таких відомих складових успіху організації як [12]:
1. Виживання – першочергове завдання більшості організацій. З метою виживання більшості організацій доводиться періодично змінювати свої цілі,
вибирати їх відповідно до змін зовнішнього середовища (ринкової кон'юнктури, рівня конкурентної
боротьби, можливості інтеграції, умов функціонування (фінансових, матеріальних чи виробничих
можливостей).
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2. Результативність і ефективність. Результативність є наслідком того, що «робляться потрібні
речі». А ефективність є наслідком того, що «правильно створюються ці самі речі».
3. Продуктивність – відношення кількості одиниць на виході (продуктів, що випускаються), до кількості одиниць на вході (ресурсів, що споживаються).
Окрім того, сучасні університетські установи, з
точки зору вітчизняних та закордонних науковців,
розглядаються як відкриті системні утворення із
можливістю більш ефективного доступу зовнішньої
інформації та ресурсів [13, 14].
Відкрита система – це система, яка має доступ
до зовнішніх ресурсів та взаємодіє із зовнішнім середовищем (постачальниками, споживачами, конкурентами, інститутами, інформацією тощо). Системи
подібного типу мають не менше десяти специфічних
властивостей:
1. Неадитивність, яка проявляється в тому, що
ефект діяльності таких систем є непостійним в часі і
не завжди дорівнює арифметичній сумі ефектів підсистем, що до неї входять.
2. Емерджентність – не співпадання цілей організації з цілями підсистем, що до неї входять.
3. Синергічність, що передбачає спрямованість
дій, інтеграцію зусиль в системі, яка сприяє підсиленню кінцевого результату.
4. Мультиплікативність – примноження ефективності системи за рахунок будь-яких керуючих
дій або стихійних процесів.
5. Стійкість роботи системи, яка залежить від
обґрунтованості організаційної структури, ступеня
централізації влади та управління.
6. Адаптивність – здатність пристосовуватись
до нових зовнішніх умов роботи, саморегулювання,
відновлення стійкості роботи.
7. Централізація – здатність системи до управління єдиним центром.
8. Відособленість – властивість системи прагнення до автономії, ізольованості.
9. Сумісність – властивість, що виявляє взаємну
пристосовуваність та взаємну адаптивність частин
системи.
10. Зворотний зв'язок, який проявляється в
тому, що інформація, ресурси, енергія на виході системи (або підсистем, які до неї входять) повертається на вхід цієї системи (або підсистем, які до неї
входять).
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасні університети, як організаційні системні утворення відкритого типу відіграють величезну роль у
житті суспільства, стосовно таких понять, як ефективність, продуктивність, економічність, та потребують організованих управлінських рішень на основі сучасних методів менеджменту та маркетингу.
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Основним джерелом формування ефективного
функціонування ВНЗ та забезпечення додаткової
академічної вартості є людський капітал (керівний і
викладацький склад), його інтелектуальний рівень
та професійні здібності, які здатні істотно розширити, або навпаки звузити потенціал і можливості
відповідної освітньої установи.
На рисунку представлена модель взаємодії
внутрішнього організаційного та зовнішнього середовища ВНЗ із врахуванням впливу на дану взаємодію людського фактору – споживачів освітніх послуг та стейкхолдерів. Під стейкхолдерами у закордонній літературі розуміють окремих юридичних
осіб або організації, які зацікавлені у ефективній діяльності ВНЗ, або можуть активно впливати на неї.
Адаптуючи до специфіки освітньої діяльності
поняття організаційного оточення [8], приходимо до
висновку, що зовнішнє середовище ВНЗ знаходиться за його межами, по іншу сторону від внутрішнього організаційного середовища.
До ділового навколишнього середовища відноситься все, що має безпосереднє відношення до досягнення організаційної мети ВНЗ, наприклад, запроваджені методологія та технології навчання,
конкуренти ринку освітніх послуг, структура даного
ринку, мережа замовників випускників, джерела матеріально-технічного забезпечення від урядових установ, різноманітних спонсорів, неформальні організації, освітні установи кадрового забезпечення, установи регламентного та інформаційного забезпечення.
Загальне навколишнє середовище менш конкретно пов'язане з метою або завданнями ВНЗ і включає закони країни, загальну державну політику, суспільні установи, політичні зв'язки і відносини, соціальну стратифікацію (розшарування суспільства) і
все інше, що може побічно впливати на діяльність
університету.
Як було відзначено, найкращим шляхом для
ефективного подолання кризисних явищ СВО України є вивчення та застосування на практиці перевірених методологічних основ та інструментальних
засобів підвищення ефективності ВНЗ на основі вимірювання доданої вартості освітніх послуг. У США
сумісними зусиллями американського аналітичного
центру (RAND Corporation) та Вищої школи бізнесу
та державної політики (Graduate School of Business
and Public Policy), починаючи із 1998 року розробляється загальна методологія вимірювання академічної доданої вартості у СВО з оцінюванням її моделі
для 30 державних університетів штату Техас [8]. Ця
методологія підкреслює важливість вибору заходів
із підвищення академічної вартості ВНЗ, як для
публічної звітності, так і для стимулювання поведінки їх керівних органів у напряму підвищення
ефективності функціонування та забезпечення мож-
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ливості фінансової підтримки з боку держави. Поєднуючи інформацію з різних адміністративних джерел у штаті Техас, дослідники стежать за контингентом студентів державних освітніх закладів з моменту подання заявки на вступ (попереднього зара-

хування) до моменту інтегрування фахівців на ринок праці з точки зору наполегливості та успішності
навчання, вчасного та вдалого закінчення закладу,
престижності отриманої професійної посади та рівня заробітної плати.

Рисунок. Модель взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовищ ВНЗ
Автори роботи [8] наводять цитату доповіді
«Тест лідерства» (2006 р.) Комісії з майбутнього вищої освіти США: студентське досягнення, яке нерозривно пов'язане з інституційним успіхом, повинно вимірюватися установами на основі «доданої
вартості», яка враховує академічну базову лінію студентів при оцінці їх результатів. Ця інформація має
бути доступною студентам та публічною, в сукупній
формі, суспільству для забезпечення споживачів
освітніх послуг та розробників освітньої політики
доступним, зрозумілим способом вимірювання відносної ефективності різних коледжів та університетів.
Слід зазначити, що не тільки у США, а й у багатьох країнах світу спостерігається стійка тенденція до кардинальних змін у СВО на основі впровадження методології, моделей, методів та алгоритмів
вимірювання та оцінювання доданої академічної
вартості. Найбільш впровадженими та цікавими із
практичної точки зору є такі підходи:
1. Використання стандартизованих тестових
результатів на когнітивні навички для окремих груп
студентів (США).
2. Оцінка міри академічної доданої вартості на
основі різниці між успішними випускниками та сту-

дентами, які із різних причин не закінчили навчання
у ВНЗ (Великобританія).
3. Прямий зв’язок між доданою академічною
вартістю та рівнем заробітної плати випускників
ВНЗ (США, Канада).
4. Методологія на основі контроля різниці між
державним замовленням та фактичним набором студентів ВНЗ на безплатній та платній основі (США,
Великобританія).
5. Виявлення чинників регіональних складових
по формуванню потенціалу доданої вартості у СВО
в умовах трансформації економіки освіти як за рахунок зниження контингенту студенів, так і за рахунок
недостатності фінансового забезпечення на покриття необхідних витрат у сфері освітніх послуг (Росія).
6. Використання природних експериментів, які
забезпечують локально екзогенні (залежні від впливу зовнішніх факторів) правила відбору студентів в
коледжі та університети, всупереч результатам державних стандартизованих тестів (SAT Reasoning
Test або АСT, США) із подальшим дослідженням та
оцінюванням доданої академічної вартості. При
цьому, результати тестування подаються у ВНЗ разом із зведеннями про шкільні предмети і оцінки за
них.
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Будь-яка методологія та інструменти визначення додаткової академічної вартості повинні забезпечити інтереси та переваги наступним учасникам відкритого освітнього середовища:
− студентам;
− університетським установам та їх керівному
і викладацькому складу;
− зовнішнім споживачам: родині, державі та
суспільству;
− зовнішнім та внутрішнім стейкхолдерам
(stakeholders), тобто зацікавленим сторонам, фізичним і юридичним особам, які мають легітимний інтерес у діяльності ВНЗ, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність
(групам інтересів або групам впливу).
Основними споживачами освітніх послуг є студенти ВНЗ. Конкурентоспроможні, прибуткові ВНЗ
повинні створювати широкий спектр переваг для
своїх студентів. У першу чергу університети призвано підвищувати індивідуальну корисність студентів, тобто надавати знання та навички, які підвищують економічну продуктивність студентів, а отже, їх
заробітну плату.
З іншого боку, ВНЗ повинні сприяти нематеріальним вигодам своїх випускників, таким як пропагування більш широкого вибору за типом майбутньої роботи на протязі подальшого життя, поліпшення здатності приймати поінформовані життєві
рішення про шлюб, здоров'я та виховання дітей, підвищене почуття загального задоволення та гідності
на основі самооцінки корисної споживчої ціни отриманих знань.
Нарешті, ВНЗ мають сприяти позитивним
зовнішнім ефектам, що набувають суспільство та
держава в цілому, а студентам стають вигідними у
користуванні протягом усього життя. Ці зовнішні
ефекти діють завдяки збільшенню віддачі від отриманих професійних знань, а прибутки від них зростають від спілкування з досвідченими професіоналами на виробництві, фірмами або громадами. Таким чином, добре обізнані громадяни, швидше
сприяють суспільним благам, які покращують
функціонування громадянського суспільства.
При врахуванні всіх зазначених факторів, повна оцінка інституційної ефективності та доданої
вартості, ймовірно, вимагає широкого набору показників і цей набір показників обов'язково обмежується наявністю експериментальних даних досліджень.
Найбільш розвиненими слід рахувати методи
оцінювання академічної доданої вартості на рівні
потенційних результатів та майбутніх професійних
успіхів студентів [8]. Кожен із даних методів має
свої переваги та недоліки відносно складності, точності оцінювання та доступності у спільних адміністративних базах даних. До даних методів відносяться:
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1. Стандартизовані тестові результати, як стислий і практичний спосіб оцінювання знань вступників, студентів та випускників ВНЗ. Використання
тестів подібного рівня у майбутньому може розглядатися як основа для вимірювання доданої академічної вартості. Однак існують проблеми, які ускладнюють їх використання в якості інструменту визначення доданої вартості, які полягають в неможливості оцінювання колишніх випускників, складності
організації диференційованого тестування в школах
та незрозумілості стосовно того, як порівнювати досягнення знань в розрізі навчальних дисциплін.
2. Середній бал (Grade point average – GPA) студента, як результат його діяльності, який включається до адміністративних баз даних. Однак, такі результати важко порівнювати серед спеціальностей
різних навчальних закладів.
3. Наполегливість та випускний кінцевий результат студентів. Скорочення кількості випускних
робіт, по відношенню до кількості вступників ВНЗ,
виступає у якості індикатора їх додаткової академічної вартості, так як процес надання ступеня відповідного освітнього рівня стандартизує рівень
знань та навичок майбутнього спеціаліста. Проте незрозумілим залишається той факт, наскільки ступінь
отримання освітнього ступеня є інформативною
ознакою якості знань та навичок, отриманих студентом під час навчання. Тим не менш, дані про випуск та потенційні перспективи випускників ВНЗ
зазвичай є доступними в адміністративних базах даних багатьох країн. У США показники завершеності
навчання у освітніх установах на даний час включено в кілька моделей державного фінансування
ВНЗ.
4. Заробітна плата випускників ВНЗ є привабливим засобом визначення академічної доданої вартості з кількох причин.
По-перше, проста теорія конкурентних ринків
праці передбачає, що рівень заробітної плати дорівнює маржинальному продукту працівника: чим більше працівник збільшує вартість кінцевого продукту, тим вища його заробітна плата. Вища заробітна плата сигналізує про високу продуктивність, а
продуктивність зростає через знання та навички, які
отримані випускниками університетів.
По-друге, на відміну від тестів, рівень заробітної плати агрегований до впливу як загальних, так і
спеціальних навичок відповідно до їх важливості
для економічної продуктивності працівників різних
професій. Тому на абсолютно конкурентному ринку
праці будь-які два працівника з однаковою заробітною платою є однаково продуктивними, незважаючи на різні професії.
По третє, рівні заробітної плати можуть спостерігатися та порівнюватися як для працівників із вищою освітою, так і без неї. Таким чином, заробітна
плата відображає будь-який можливий економічний
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ефект випускників ВНЗ та їх академічну додану
вартість.
Однак можна виділити декілька недоліків заробітної плати в якості показника доданої вартості вищої освіти:
– якщо працівники є внутрішньо мотивованими, як це часто трапляється у некомерційному
секторі, то заробітна плата не повністю відображає
продуктивність праці;
– заробітна плата спостерігається лише для працюючих випускників, що виключає, наприклад, осіб
жіночої статі при догляді за дітьми та домом;
– соціальні вигоди від вищої освіти, такі як громадянське мислення та діяльність, швидше за все, не
відображаються в заробітній платі;
– адміністративні бази даних не включають відомості про дохід та заробіток самозайнятих осіб.
Слід відзначити, що визначення та оцінювання
академічної доданої вартості є складною, багатопараметричною, неоднозначною задачею зі скритими
латентними якостями та класифікаційними ознаками учасників освітнього процесу.
Наприклад, якщо припускати, що додана академічна вартість певного ВНЗ визначається академічними здібностями і професійними знаннями його
випускників, то їх можна виміряти та оцінити. Однак, якщо в якості індикатора ефективності певного
закладу освіти включати фактор мотивації майбутніх студентів при виборі ВНЗ, то його виміряти
практично не представляється можливим внаслідок
багатьох скритих латентних впливів.
Автори робіт [8, 14] пропонують вимірювати
результат ефективності навчання студентів обраного ВНЗ на основі моделей регресійного аналізу,
що активно використовується науковцями в задачах
розпізнавання та ідентифікації об’єктів різної природи. Згідно даного методу лінійної регресії академічна ефективність Yi змінюється на рівні студента
та регресується за набором показників {E1, E2, ..., En}
для зарахування до ВНЗ {1, 2, ..., n}:
Yi = β0 + β1E1 + β2 E 2 + ... + βn En + ε i,

так і з успішністю студента Yi, тоді оцінки {β1,
β2, ..., βn} включатимуть не тільки диференційний
ефект відвідування кожного закладу, а й також всі
латентні фактори впливу, що входять до εi.
Тобто середні результати студентів {β1, β2, ...,
βn} будуть зміщеними оцінками, які у статистиці визначають функціями зміщення – різницею між очікуваною величиною цієї оцінки та істинним значенням оцінюваного параметра.
Дана модель регресії була модифікована з метою зняття впливу фактору природних здібностей
випускників ВНЗ. Мається на увазі той факт, що
студенти з більш високими природними можливостями можуть отримувати вищу зарплату незалежно
від того, в якому ВНЗ вони навчалися.
Модифікована модель регресії буде виглядати
наступним чином:
Yi = β0 + β1 E1i + β2 E 2i + ... + βn E ni + Xi Φ + εI ,

(2)

де Xi –вектор умовних латентних змінних; Ф – вектор коефіцієнтів.
Вимірювання доданої вартості вищої освіти для
порівняння ефективності освітнього виробництва
різних ВНЗ може бути засноване на наступній
функції [8]:
n

YiS = δYi,PRE + ФXi,PRE +  βS ES + εiS ,

(3)

s =1

де YiS – результат для студента, який навчався в ВНЗ
s; ЕS – набір показників для зарахування до різних
ВНЗ; Yі,PRE – вектор спостережуваних характеристик студента під час навчання, Xі,PRE – вектор спостережуваних характеристик студентів до навчання
у ВНЗ; βS – коефіцієнти, які інтерпретують університетську середню оцінку.
Для апробації та рекомендацій щодо впровадження даної методології у практику визначення
академічної вартості університетів та коледжів
штату Техас були обрані контрольні змінні лінійної
регресійної моделі, які розбиваються на чотири основні групи та мають зміст та особливості, які зазначені у таблиці.
Ефективність даного підходу до визначення додаткової академічної вартості було перевірено дослідною апробацією на базі 30 коледжів та університетів штату Техас США.
Висновки. На основі використання моделей лінійної регресії та обраних контрольних змінних
ефективності діяльності ВНЗ, їх вступників, студентів та випускників вдається побудувати ефективні
інструменти визначення додаткової академічної вартості, що має бути перевірено на практиці із врахуванням критичних поглядів на дане питання із боку
держави, суспільства та колективів ВНЗ. Даний
факт неодноразово підкреслюється авторами даної
статті.

(1)

де β0 – постійна складова регресії як середній результат для студентів, які навчаються у ВНЗ з номером індикатора і; {β1, β2, ..., βn} – середні результати
для студентів, які навчаються в університетах {1,
2, ..., n}; εi – помилка, що фіксує відхилення індивідуальних результатів студента від середнього результату установи, що відвідувався студентом.
Можна припустити, що всі інші не враховані (латентні) змінні, що визначають результат і-го студента (Yi), включені в значення помилки.
Якщо фактори впливу на академічну ефективність є латентно не відомими та не виміряними, але
включені у помилку εі та співвідносяться як з набором показників для вступу у ВНЗ {E1, E2, ..., En},
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Таблиця
Обрані контрольні змінні регресійної моделі [14]
Група
Результативність

Змінна

Зміст та особливості застосування

Річний прибуток
Закінчення університету

Навчання на протязі двох років
Демографічні показники

Расова приналежність

Показники вищої школи

Гендерний показник
Курси і програми
Статус студента

Результати стандартизованого тестування при вступі
у ВНЗ

Результати державних стандартизованих тестів, SAT або ACT

Однак, враховуючи наявність у системі української освіти інструментів, схожих до стандартизованих державних тестів у США, а саме зовнішнього
незалежного опитування (ЗНО), а також наявності
певних адміністративних джерел інформації щодо
контингенту вступників у ВНЗ, успішності їх студентів і їх подальшого працевлаштування та заробітку, такі моделі можуть бути адаптовані до умов
українського суспільства та сучасного стану СВО.
Виявляється доцільним при визначенні ефективності інноваційних процесів реформування СВО
в нашій державі використовувати комплексні показники ефективності та конкурентоспроможності
ВНЗ як сукупність оцінок внутрішньої та зовнішньої
якості освіти та доданої академічної вартості.
Такий підхід призваний покращити мотивацію
колективів ВНЗ у підвищенні престижності та привабливості навчання українських студентів у їх закладах, мотивувати випускників шкіл до вступу у
вітчизняні ВНЗ та підвищити конкурентоспроможність української вищої освіти на глобальному світовому ринку знань та праці.
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Логарифм заробітку через вісім років після закінчення середньої школи із врахуванням
явищ інфляції та макроекономічних змін
Коефіцієнт закінчення, як відношення кількості студентів, що закінчили заклад до загальної кількості тих, хто поступив на навчання
через шість років після закінчення школи
Враховується факт навчання студентом у двох
університетах або коледжах одночасно
Білі, афроамериканці, латиноамериканці, інші
раси
Чоловіки
Англійська мова (як друга), алгебра, біологія,
фізика, хімія, курси для талановитих та обдарованих студентів
Необхідність у безкоштовному харчуванні
Загроза незакінчення закладу
Доступні у базі даних K-12, що об’єднує дошкільну та всі ступені середньої освіти. Окрім
SAT-балів використовується опитувальна інформація при вступі у ВНЗ
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данного предназначения является выпуск конкурентоспособных специалистов согласно потребностям
глобального рынка труда. При рассмотрении эффективности функционирования ВУЗов следует применять такие фундаментальные и практические подходы к управлению предпринимательской деятельностью, как менеджмент и маркетинг. Авторами
предложено применять линейные регрессионные
модели для определения дополнительной академической стоимости образовательных учреждений с
адаптацией, выбором контролируемых параметров
и переменных к состоянию системы высшего образования в Украине. Для определения конкурентоспособности ВУЗов целесообразно использовать
комплексный подход с объединением оценивания
внутреннего и внешнего качества высшего образования и добавленной академической стоимости.
Ключевые слова: система высшего образования, высшее учебное заведение, конкурентоспособность, система, организация, эффективность, добавлена академическая стоимость, модель, регрессия,
параметр, оценка.

Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О. Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство
У статті висвітлений підхід до розгляду сучасних українських вищих навчальних закладів (ВНЗ) у
вигляді відкритих системних організацій, які можна
віднести до підприємств виробничого типу. Основним завданням підприємств даного призначення є
випуск конкурентоспроможних фахівців згідно потреб глобального ринку праці. При розгляді ефективності функціонування ВНЗ слід застосовувати
такі фундаментальні і практичні підходи до управління підприємницькою діяльністю, як менеджмент
та маркетинг. Авторами запропоновано для визначення додаткової академічної вартості освітніх установ застосовувати лінійні регресійні моделі із адаптацією, вибором контрольованих параметрів та
змінних до стану системи вищої освіти в Україні.
Для визначення конкурентоспроможності ВНЗ доцільно використовувати комплексний підхід із поєднанням оцінювання внутрішньої та зовнішньої якості вищої освіти і доданої академічної вартості.
Ключові слова: система вищої освіти, вищий
навчальний заклад, конкурентоспроможність, система, організація, підприємство, ефективність, додана академічна вартість, модель, регресія, параметр, оцінка.

Drachuk Ju., Savyuk L. The modern university
as a competitive enterprise
In the article, the approach to consideration of
modern Ukrainian higher educational institutions
(HIGH SCHOOL) in the form of system open
organizations, which can be attributed to enterprises of
production type. The main task of the enterprises of this
destination is the production of competitive specialists,
according to the needs global labor market. When
considering the effectiveness of the universities should
be applied such fundamental and practical approaches to
business administration, as management and marketing.
Authors suggested applying linear regression models for
determining the academic value-added of educational
institutions with adaptation, choice of control parameters and variables to the state of the higher education
system in Ukraine. To determine the competitiveness of
universities, it is advisable to use an integrated approach
combining the assessment of internal and external
quality of higher education and the academic valueadded.
Keywords: higher education system, higher education institution, competitiveness, system, organization,
efficiency, academic value-added, model, regression,
parameter, estimation.

Драчук Ю. З., Савюк Л. А. Современный
университет как конкурентоспособное предприятие
В статье освещен подход к рассмотрению современных украинских высших учебных заведений
(ВУЗ) в виде системных открытых организаций, которые можно отнести к предприятиям производственного типа. Основной задачей предприятий
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ВЕДЕНИЕ СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗ СДЕЛОК В ОТДЕЛЕ ТРЕЙДИНГА
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Постановка проблемы. Трейдер – это участник финансового рынка, который совершает операции купли-продажи с целью привлечения прибыли.
Торгует он либо с использованием собственных
средств, либо являясь официальным представителем своего клиента (инвестора) [1].
В настоящее время на ряде предприятий были
созданы так называемые «отделы трейдинга», сотрудники которых продают или покупают ценные
бумаги, валюты, облигации и акции. Для успешной
деятельности всему отделу необходимо внимательно анализировать поступающую информацию и
вовремя реагировать на проявляющие изменения
[2]. Такой вид деятельности невозможен без использования специализированного программного обеспечения.
Целью статьи является описание разработки
специализированного программного обеспечения
для ведения статистики и анализа сделок в отделе
трейдинга малого предприятия.
Анализ последних исследований. Рабочее место современного трейдера – компьютер, подключенный к сети Интернет. Торговые интернет-платформы позволяют получать всю необходимую информацию о рынке – такую, как котировки, новости,
выставленные ордера, графики и т.п. [3-4]. Важное
место в этом списке занимают ведение статистики и
анализ сделок.
Введение статистики позволяет [5]:
– анализировать собственную торговлю;
– иметь отчетность для предоставления своей
работы компании;
– наглядно видеть закономерности, влияющие
на результаты.
Анализ сделок дает преимущества трейдеру в
ведении своей торговли [6], а именно:
– возможность исключать найденные негативные зависимости и усиливать то, что хорошо удается, улучшая при этом доходность и прибыль;
– время, потраченное на внесение сделок и ежедневный анализ статистики, вырабатывает важные
привычки трейдера – дисциплину и самоконтроль;
– грамотный анализ, максимум информации,
быстрое принятие решений необходимы для успеха
в трейдинге (современный бизнес не терпит беспорядочности);
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– оперативно реагировать на изменившиеся обстоятельства (анализ прекрасно помогает заметить,
в каком месте отлаженная система начинает давать
сбои, по каким именно параметрам динамика начинает ухудшаться);
– помогает отладить стратегии на этапе испытаний на исторических данных;
– позволяет выявить нежелательные зависимости с целью корректировки параметров;
– фиксирование ошибок позволяет помнить о
них и не повторять дважды.
В [7-9] рассмотрены некоторые ресурсы для
обеспечения работы трейдера. Основным сервисом
введения статистики и анализа сделок в настоящее
время является «Статистика Трейдера» [7]. Он позволяет наглядно видеть закономерности, влияющие
на результаты, делать выводы для улучшения торговых стратегий, включать и исключать закономерности для глубокой и точной проработки стратегии. В
сервисе собрано всё необходимое для качественного
изучения своей торговли. В то же время здесь невозможно скрыть данные, которые не используются в
конкретный момент времени, что снижает наглядность при анализе сделок. Кроме того, сервис предоставляет не все важные для ведения статистики и последующего анализа параметры, а стоимость права
пользования ресурсом достаточно высока.
Изложение основного материала исследования. Была поставлена задача создания информационной системы для ведения статистики и анализа
сделок отдела трейдинга. Сначала рассмотрим детально задачу анализа сделок. Входными параметрами являются:
1. Таблица с величиной бюджета в определенные промежутки времени (табл. 1).

Таблица 1
Величина бюджета в определенные
периоды времени
Период времени
17.10.2016-31.12.2016
01.01.2017-17.01.2017
18.01.2017-31.01.2017
01.02.2017-15.02.2017
16.02.2017-28.02.2017
01.03.2017-18.03.2017
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Бюджет
1000$
5000$
10000$
20000$
25000$
50000$

А. Ю. Мельников, А. С. Бакай
2. Список сделок с набором параметров за выбранный период (рис. 1).
Параметрами сделки являются: символ (аббревиатура акций, фьючерсов, по которым производи-

лась купля-продажа); дата/время; количество (покупаемых или продаваемых акций или фьючерсов);
цена транзакции; выручка; комиссия / плата.

Рис. 1. Список сделок с набором параметров
После нам нужно рассчитать ряд сводных дан-

где com_sellx – комиссия от продажи сделки X;
com_buyx – комиссия от покупки сделки X;

ных:
– Общий результат без комиссии (Gross). Он
рассчитывается по формуле (1):

=∑

+

,

– Расчет общего результата в процентах от
бюджета (Net_per) по формуле (4):
_
=
∑
, (4)
_
_
_
_

(1)

где proceeds_sellx – выручка от продажи сделки X;
proceeds_buyx – выручка от покупки сделки X;
x1 – первая сделка, попавшая в нами выбранный
промежуток времени;
xn – последняя сделка, попавшая в нами выбранный промежуток времени.

– Расчет текущего депозита (Deposit) выполняется по формуле (5):
=
+
,
(5)
где Enc_funds – вложенные средства;

– Расчет общего результата в процентах от
бюджета (Net_per) по формуле (2):

_

=∑

_

_

,

– Расчет текущей просадки за период времени
вычисляется по формуле (6):
)−
_ = max(
,
(6)
где capn – капитал, в конце выбранного периода времени;
capi – капитал, после сделки под номером i.

(2)

где Budgetx – бюджет от которого мы торговали в
момент сделки X.
– Расчет общего результата (Net). Он рассчитывается по формуле (3):
=∑ (
_
+
_
+
_
+
_
),
(3)

– Расчет абсолютной просадки за период времени (abs_d) вычисляется по формуле(7):
),
_ =
− min(
(7)
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где cap0 – капитал, в начальный момент выбранного
периода времени;
capi – капитал, после сделки под номером i;

После вычисления сводных данных мы окрашиваем наши данные в разрезе в различные цвета
для наглядного анализа (рис 2). Этот алгоритм мы
повторяем каждый раз, когда будет убран/добавлен
элемент разреза пользователем – чтобы каждый раз
наглядно показывать, как то или иное исключение/добавление данных повлияет на всю ситуацию
в целом.

– Расчет относительной просадки за период
времени вычисляется по формуле (8):
_ = max(
−
), при i > j
(8)
где capi\j – капитал, после сделки под номером i/j.

Рис. 2. Окрашивание разрезов
Для выбора цвета окрашивания любого данного нам надо вычислить суммарный процент его
прибыли/убытка, полученного в данном разрезе по
формуле (9):

Таблица 2
Выбор цвета для окрашивания данных
Percent
percent>10%
10%>percent >5%
5%>percent >-5%
-5%>percent >-10%
-10%>percent

=
∑

_

_

_

_

. (9)

Затем по данным табл. 2 выбирается цвет для
окрашивания наших данных в разрезе.
Для проектирования системы использовался
язык UML [10]. На рис. 3 приведена концептуальная
модель системы, а на рис. 4 – логическая структура
системы в виде диаграммы классов.

Программная реализация системы осуществлена в среде визуального программирования
Borland Delphi 7.0.
Система предполагает два варианта занесения
сделок для ведения статистики: ручное занесение
всех сделок; подгрузка всех нужных вам сделок с
сервиса торгуемой биржи.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования
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Цвет
Зелёный
Салатовый
Серебристый
Желтый
Красный
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Рис. 4. Диаграмма классов
Полученные данные сводятся в таблицу с множеством фильтров, строится график истории депозита трейдера как в денежном, так и в процентном
отношении (рис. 5). Здесь синяя линия показывает
сумму всех сделок трейдера до данного дня без
учета комиссии, а красная – с её учетом. Также строится график доходности (рис. 6) и таблица сводных
данных (рис. 7).
По этим данным можно сделать такие выводы:
1) понедельник и четверг – дни, самые благоприятные для торговли, нужно уделить больше времени торговле в эти дни, в то время как во вторник
нужно быть, наоборот, более внимательным к сделкам;

2) можно явно просмотреть, в какие месяца выходили в плюс, а в какие – в минус: стратегии, используемые в плюсовые месяца, являются оптимальными;
3) явно видно, что лучше всего у трейдера получается торговать на инструменте RTS;
4) в целом лучше всего у трейдера получаются
сделки по направлению в S (short); по отношению к
L (long) трейдеру нужно быть более осторожным;
5) наилучшим у трейдера получается метод
входа «ложным пробоем», а от попыток торговли
стратегией «отбоя от уровня» ему стоит отказаться.

Рис. 5. Вид формы с расчетами
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Рис. 6. График доходности
В таблице также можно добавлять и убирать
пометки напротив любого из разрезов фильтра, все
остальные данные сразу же будут изменяться – и таким образом, можно видеть сразу же весь анализ по
данному разрезу. Например, при торговле на инструменте RTS (рис. 8).
Выводы. Была спроектирована и реализована
информационная система для ведения статистики и
анализа сделок отдела трейдинга. Созданное программное обеспечение позволяет снабдить трейдера
актуальной и нужной информацией для осуществления своей профессиональной деятельности.

Рис. 7. Сводные данные

Рис. 8. Таблица для анализа инструмента RTS
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В статье рассмотрено применение программного обеспечения при ведении статистики и анализе
сделок в отделе трейдинга. Обоснована необходимость разработки собственной специализированной
программной системы. Приведены формулы для
проведения расчетов. Построена информационная
модель системы на языке визуального моделирования UML. Описана программная реализация этой
модели в среде Borland Delphi, приведен пример
расчета.
Ключевые слова: трейдер, статистика, анализ
сделок, улучшение торговли, unified modeling
language, информационная система.
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У статті розглянуто застосування програмного
забезпечення при веденні статистики й аналізі угод
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Melnikov A., Bakay A. Conducting statistics
and analysis of transactions in the trading department with the help of specialized software of own development
The article considers the application of software in
the conduct of statistics and analysis of transactions in
the trading department. The necessity of developing its
own specialized software system is grounded. Formulas
for calculations are given. An information model of the
system in the language of visual modeling of UML is
constructed. A software implementation of this model is
described in Borland Delphi environment, an example
of calculation is given.
Keywords: trader, statistics, transaction analysis,
trade improvement, unified modeling language, information system.
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УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ТЕРМООБРОБКИ МЕТАЛУ
НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ
Постановка проблеми. Термічною обробкою
називається технологічний процес теплової обробки
металів і сплавів, у результаті якого змінюються їх
властивості в потрібному напрямку.
Процесами термічної обробки керують два основних елементи – температура і час. Тому будьякий процес термічної обробки можна зобразити у
вигляді графіка, де по осі ординат відкладається
температура, а по осі абсцис – час [1]. При термічній
обробці сталі потрібно точно знати критичні температури, при яких відбуваються ті чи інші перетворення. Регулюючи температуру і час, можна здійснити такі види термічної обробки сталі: загартування, нормалізація, відпал, відпуск.
Для ефективного управління технологічним
процесом термообробки необхідно сформувати
комплексну систему, що дозволяє з урахуванням
технічних особливостей моделювати процес термообробки металів.
Моделювання технологічних процесів термічної обробки ставить перед собою мету встановити
найбільш економічний спосіб обробки. При цьому
обробка деталей температурою повинна забезпечувати виконання вимог, що пред'являються до міцності і пластичності металів, з яких виготовлена заготовка.
Актуальність напряму дослідження обумовлена тим, що управління технологічним процесом
термообробки за допомогою моделювання його основних елементів дозволить підвищити якість матеріалу при заданих обмеженнях, збільшити продуктивність праці технолога за рахунок виконання робіт з більшою точністю.
Аналіз останніх досліджень. Управлінню технологічним процесом з метою знаходження оптимальних параметрів термообробки завжди присвячувалося багато уваги науковців та практиків
(В.О. Крупицького [1], О.Н. Тихонова [2], К.З. Шепеляковського [3] та ін.). Новим підходам до управління технологічним процесом присвячені роботи
М.В. Дилигенського, Л.Г. Димова, П.В. Севастьянова [4], Д.О. Мережка, О.О. Соловйової та ін.
Проте потребують подальшого розвитку та
вдосконалення підходи до визначення оптимальних
параметрів технологічного процесу з позиції досягнення інтегрального ефекту.
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Метою статті є опис математичної моделі управління технологічним процесом з метою визначення оптимальних параметрів процесу термічної
обробки металу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Різноманітність технологічних процесів і параметрів, що впливають на їх ефективність, приводять до
різноманіття моделей, що використовуються для управління технологічними процесами.
На практиці для вибору оптимального технологічного процесу серед інших використовують методи багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності. Опис технологічного процесу можна
провести, використовуючи сукупність наближених
моделей різної складності, що містять різні набори
невизначених параметрів. Це визначає необхідність
структурно-параметричної ідентифікації як загального підходу до підвищення якості опису аналізованих процесів [3].
Розглянемо технологічний процес термічної
обробки прокату [3]. Термічна обробка є останньою
операцією в технологічному ланцюгу виробництва
прокату. Правильний вибір режимів термообробки з
урахуванням хімічного складу металу і його температури після гарячої прокатки повинен забезпечити
необхідні механічні властивості сталі і розмір зерна
при обмеженнях технологічного характеру на значення режимних параметрів і відсотковий вміст основних компонентів складу сталі.
Технологічна схема термообробки прокату є
двостадійною. Вона передбачає ступінчасте водяне
охолодження в чотирьох секціях. Для вирівнювання
температурного поля по товщині прокату між секціями передбачені розриви (компенсаційні ділянки). Установка режиму охолодження здійснюється
включенням необхідної кількості форсунок в секціях водяного охолодження. Після охолодження від
температур 1010÷1070 до 750÷900 0С на першій стадії прокат потрапляє на гвинтоукладник. Далі відбувається їх менш інтенсивне, ніж на першій стадії,
охолодження повітрям на спеціальному транспортері. Транспортер має декілька зон охолодження, під
якими встановлені нагнітають вентилятори.
У відповідності з цим основними факторами,
що визначають технологічний режим термообробки
прокату, є:
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– тиск газового середовища р;
– витрата газової середовища на 1 м. п. вироби

=

,

∙

(8)

ε;

=1+b∙e

,

(9)

– швидкість охолодження ∆.
– відносні витрати води в секціях водяного охолодження T.
Основними показниками якості процесу термічної обробки є такі характеристики металу:
– межа міцності σв;
– відносне звуження ψ;
– відносне подовження δ;
– розмір зерна d.
Для «зв’язування» вихідних показників якості з
факторами, що визначають технологічний режим,
пропонується побудувати регресійну модель.
Оскільки в розглянутому випадку показники
якості багато в чому залежать і від вихідного хімічного складу сталі, в число факторів слід включити
відсотковий вміст основних легуючих компонентів,
наприклад, С та Mn.
Тоді в загальному вигляді рівняння множинної
лінійної регресії матимуть вигляд:
σв = f(Т, С, Mn,p,ε,∆),
(1)
δ = f(Т, С, Mn,p,ε,∆),
(2)
ψ = f(Т, С, Mn,p,ε,∆),
(3)
(4)
d = f(Т, С, Mn,p,ε,∆),
θ = f(Т, С, Mn,p,ε,∆).
(5)
Загальний вигляд рівняння множинної регресії:
(6)
y = f(x1, xx,.., xn),
де y – залежна змінна;
x1, xx,.., xn – незалежні змінні (фактори).
Множинний регресійний аналіз є розширенням
парного регресійного аналізу. Він застосовується в
тих випадках, коли поведінку залежної змінної необхідно пов’язати з впливом більш ніж однієї факторної, незалежної змінної [2]. Доцільність використання множинної регресії також підтверджується
адекватністю регресійних моделей, побудованих науковцями для різних прикладних задач [7-8].
Побудова моделі множинної регресії полягає в
знаходженні рівняння зв'язку декількох показників
y та x1, x2,.., xn. В якості експерименту можна використати логістичну криву для визначення форми
зв’язку:
y =
.
(7)
∙ ( )
Логістичні криві добре описують процеси, які
мають ««лавиноподібний» характер, тобто коли
приріст в основному залежить від досягнутого рівня, а різного роду обмеження, фактори практично не
враховуються. S-подібні криві описують два послідовних процеси: один із прискоренням розвитку, інший – з уповільненням. Логістичні криві при певних
значеннях параметра мають асимптоти, які проходять вище цих кривих, тому ці криві придатні для
опису різного виду технічних процесів.
Перетворення логістичної кривої до лінійного
виду представлено у формулах (8-11):

−1=b∙e

,

(10)

ln

= lnb − x .

(11)

Зробивши заміну змінних і параметрів
; B=lnb), отримаємо лінійну регресію:
(y*i= ln
y*i=B ∙ (-xi).
Для аналізу рівняння множинної регресії застосовується метод найменших квадратів (МНК).
В загальному випадку «якість» економетричної
моделі оцінюється за допомогою різних характеристик, найпоширенішою з яких є середня помилка апроксимації (12):

A= ∙

∙ 100%.

(12)

Вважається, що допустима межа помилки не
повинна перевищувати 8-10% [4].
Розглянутий технологічний процес характеризується наявністю сукупності приватних критеріїв
якості та обмежень, які в загальному випадку знаходяться в протиріччі один з одним, коли поліпшення
одного з них веде до погіршення іншого і навпаки.
Це неминуче вносить елементи якісного, суб'єктивного характеру в постановку задачі оптимізації,
розв'язання питань про компроміс між приватними
критеріями, про їх ранжирування і згортку в узагальнений показник якості технологічного процесу.
Іншим джерелом невизначеності є приватні
критерії й обмеження, у створенні яких неминуче
присутня інформація, заснована на досвіді та інтуїції осіб, відповідальних за ведення процесу. Тому
для опису критеріїв якості доцільно застосувати положення теорії нечітких множин [3]. Для формалізації приватних критеріїв і обмежень пропонується
використовувати функції приналежності трапецієвидного типу (рис. 1).

Рис. 1. Графік трапецієподібної функції
належності
Трапецієподібна функція приналежності в загальному випадку може бути задана аналітично таким
виразом (13):
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0,
1−
ϝ(x; a, b, c, d) =

x≤a
, a≤x≤b

1,
1−

,

0,

b≤x≤c ,
c≤x≤d

де а, b, с, d – числові параметри, що приймають довільні дійсні значення і впорядковані відношенням
(13).
На рис. 2 представлено функції належності показників якості, що відображають усереднені вимоги до технологічного процесу.

(13)

d≤x

Рис. 2. Функції приналежності приватних критеріїв
Оскільки сформульовані приватні критерії досягаються за різних умов зміни варійованих параметрів технологічного процесу, то оптимальне рішення є компромісом суперечливих вимог. Для

цього приватні критерії слід агрегувати в узагальнений критерій якості процесу з урахуванням відносної важливості задоволення різних вимог.
Узагальнений критерій якості процесу прийме
вигляд:
D( ,
, , , ε , Δ) = min(μ (σ( ,
, , , ε , Δ)),
μ (ψ( ,
, , , ε , Δ), μ (d( ,
, , , ε , Δ)), μ (δ( ,
, , , ε , Δ))),
(14)
де α ... α – коефіцієнти відносної важливості критеріїв.
Даний критерій D буде примати значення в діаРезультати моделювання всіх параметрів якості
пазоні [0;1]. Чим ближче інтегральний показник до технологічного процесу термообробки наведені на
1, тим більша частина параметрів якості лежать в рис. 4.
своїх оптимальних рівнях і вище рівень якості деталі
Для заданих умов експерименту значення інтев цілому.
грального показника якості технологічного процесу
Доцільно ввести наступні групи якісної оцінки складає 0,875, що свідчить про досягнення високого
параметра D:
рівня якості технологічного процесу при параметрах, наведених в табл. 2.
«Низький рівень якості», D ∈ [0;0.6);
Висновки. Управління технологічними проце«Прийнятний рівень якості», D ∈ [0,6;0.8);
сами зводиться до встановлення найбільш економі«Високий рівень якості», D ∈ [0,8;1).
Вихідні дані моделі для практичного експери- чного способу обробки металу. При цьому обробка
деталей температурою повинна забезпечувати викоменту наведені в табл. 1.
Приклад реалізації моделі багатокритеріальної нання вимог, що пред’являються до міцності і пласоптимізації процесу термообробки прокату пред- тичності металів з яких виготовлена заготовка. Праставлений на рис. 3, де наведене рівняння регресії вильний вибір режимів термообробки з урахувандля параметру «межа міцності».
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Таблиця 1
Технологічні параметри процесу термообробки
[довідкові дані]
Тиск газового
середовища
0,031
0,033
0,035
0,037
0,039
0,041
0,043
0,045
0,047
0,049
0,051
0,053
Межа міцності
1250
1270
1285
1290
1315
1320
1340
1350
1355
1360
1380
1410

Витрати газового
середовища
49
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
Розмір зерна
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2

Вміст
Вміст
вуглецю марганцю
0,1
0,5
0,12
0,53
0,14
0,56
0,16
0,59
0,18
0,62
0,2
0,65
0,22
0,68
0,24
0,71
0,26
0,74
0,28
0,77
0,3
0,8
0,32
0,83
Відносне звуження
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
12

Витрати води

Швидкість
охолодження
2,5
8,30
3,5
9,56
4,7
10,34
5
10,40
5,5
10,85
6
11,50
6,5
12,50
7
13,10
9
13,27
10
13,75
12
14,90
13
15,30
Відносне подовження
43
42
41
40
40
39
39
38
37
36
35
34

Рис. 3. Моделювання параметру якості «Межа міцності»

Рис. 4. Параметри якості технологічного процесу термообробки
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гатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності. Запропоновано математична модель визначення параметрів якості технологічного процесу
термообробки металу. Описано особливості використання логістичної кривої Перла-Ріда і теорії нечітких множин для визначення вхідних параметрів
технологічного процесу і його параметрів якості.
Представлено алгоритм розрахунку інтегрального
показника як компромісного рівня якості технологічного процесу.
Ключові слова: управління, моделювання, технологічні процес, множинна нелінійна регресія, інтегральний показник якості, функції приналежності,
нечіткі множини.

Таблиця 2
Оптимальні технологічні параметри процесу
термообробки [модельні дані]
Тиск газо- Витрати гавого сере- зового середовища
довища
0,03
49

Вміст
вуглецю
0,1

Вміст
марганцю
0,5

Витрати Швидкість
води
охолодження
2,5
8,3

ням хімічного складу металу і його температури
після гарячої прокатки забезпечує необхідні механічні властивості сталі і розмір зерна при обмеженнях технологічного характеру на значення режимних параметрів і відсотковий вміст основних компонентів складу сталі. Запропонована математична модель визначення параметрів технологічного процесу
термообробки металу дозволяє при заданих вхідних
параметрах визначити параметри якості технологічного процесу, а також розрахувати інтегральний показник як компромісний рівень якості технологічного процесу термообробки.
Література
1. Крупицкий В.А. Основы термической обработки: учеб. пособие / В.А. Крупицкий. – Л.: Лениздат, 1959. –120 с. Лахтина Ю.М. Термическая обработка в машиностроении: справочник / Под ред.
Ю.М. Лахтиной, А.Г. Рахштадта. – М.: Машиностроение, 1980. – 783 с. 2. Тихонов А.Н. Математическое моделирование технологических процессов в
машиностроении / А.Н. Тихонов, В.Д. Карнер, В.Б.
Гласко. – М.: Машиностроение, 2009. – 264 с. 3. Шепеляковский К.З. Технология термической обработки металлов / под ред. К.З. Шепеляковского. – Том
2. Изд. 2-е переработ. – М.: Машиностроение, 1967.
– 450 c. 4. Дилигенский Н.В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности / Н.В.
Дилигенский, Л.Г. Дымова, П.В. Севастьянов. – М.:
«Издательство Машиностроение−1», 2004.– 397 с.
5. Сучасні технології знімальних робіт у системах
управління технологічними процесами / Д.О. Мережко // Гірничий вісник. – 2014. – Вип. 97. – С. 108111. 6. Соловйова О.О. Моделювання технологічних процесів і систем / О.О. Соловйова. – Електронне видання кафедри Моделювання складних систем. – 2009. – URL: http://essuir. sumdu. edu.ua/
handle/123456789/11872. 7. Рядно О. А. Антиінфляційна політика фінансової безпеки держави /
О. А. Рядно, Л. В. Рибальченко. // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 2 (31). – С. 161-166.
8. Chernata T. Statistical analysis of the relationship of
the enterprise indicators of capital use efficiency and the
profitability / T. Chernata. // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 4(46). – С. 145-149.
Шевченко Н. Ю., Гузенко Д. В. Управління
технологічним процесом термообробки металу
на основі моделювання його вхідних параметрів
Розглянуто особливості управління технологічним процесом термообробки металу на машинобудівному підприємстві. Проведено аналіз методи баЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

Шевченко Н. Ю., Гузенко Д. В. Управление
технологическим процессом термообработки металла на основе моделирования его входных параметров
Рассмотрены особенности управления технологическим процессом термообработки металла на машиностроительном предприятии. Проведен анализ
методы многокритериальной оптимизации в условиях неопределённости. Предложена математическая модель определения параметров качества технологического процесса термообработки металла.
Описаны особенности использования логистической кривой Перла-Рида и теории нечётких множеств для определения входных параметров технологического процесса и его параметров качества.
Представлен алгоритм расчета интегрального показателя как компромиссного уровня качества технологического процесса термообработки.
Ключевые слова: управление, моделирование,
технологические процесс, множественная нелинейная регрессия, интегральный показатель качества,
функции принадлежности, нечёткие множества.
Shevchenko N.Yu., Guzenko D.V. Management
by the technological process of heat treatment of
metal on the basis of design of his entry parameters
Management features are considered by the technological process of heat treatment of metal on a machine-building enterprise. An analysis is conducted
methods of multicriterion optimization in the conditions
of vagueness. The mathematical model of determination
of parameters of quality of technological process of heat
treatment of metal is offered. The features of the use of
Pearl-Reed’s logistic curve and theories of fuzzy sets are
described for determination of entry parameters of technological process and his parameters of quality. The algorithm of calculation of integral index is presented as a
compromise level of quality of technological process of
heat treatment.
Keywords: management design, technological process, multiple nonlinear regression, integral index of
quality, fuzzy sets
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Постановка проблеми. У цілому глобалізація
трактується як досить неоднозначний процес, що
дає як нові можливості, так і нечувані раніше ризики
та небезпеки. В умовах системного ускладнення, посилення динаміки соціальних змін та зростаючої
функціональної диференціації відбувається руйнація усталених зв'язків та попередніх форм організації життя в Україні, що й обумовлює нагальну потребу у формуванні нових, переважно ціннісно-нормативних принципів сучасного суспільного розвитку, звертаючи посилену увагу на «гнучкі» соціокультурні детермінанти: відповідальність, довіру,
солідарність, справедливість, порядність тощо.
Найважливішими властивостями сучасних
управлінських технологій є їх системність (неможливо безкарно змінювати системи, потрібно бачити
систему в цілому), комплексність і збалансованість
підходу. Якщо не покарати свідомих зловмисників,
що спотворюють попередню систему, не надавши
новій системі принципово якісних ознак (відповідність на національний менталітет плюс ефективність економічна, соціальна і гуманітарна), то сама
система, як продукт невдалих експериментів, жорстоко помститься, "відтанцьовуючи" свій нищівний
танок на найуразливіших верствах населення, не готових і не здатних до супротиву.
Особливістю державного управління в країні
виявився так званий дуалізм, коли утвердження Україною системи державного управління супроводжувалось становленням ринку і утвердженням системи державного управління. На жаль, процеси, позбавлені елементарних моральних принципів, що
розпочалися з кадрової політики і "увінчалися" розбазарюванням (нищівною приватизацією) загальнонародного добра, негативно позначилися як на розвитку державного управління, так і на якості та цінностях ринку.
Основною тенденцією змін в державному управлінні стало перенесення управлінських методів і
технологій з комерційної сфери в державну. Ключовим механізмом модернізації системи державного
управління є розробка і впровадження адміністративних стандартів та регламентів державних і муніципальних послуг з широким використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Недоліки менеджеріального підходу до державного управління спровокували появу нової
управлінської моделі, що отримала назву «Good
Governance», або «належне управління» та пошири-

лась у таких країнах як Японія, Індонезія, Нова Зеландія, Німеччина, Бразилія. В основному нова парадигма орієнтована на подолання таких недоліків
нового державного менеджменту, як другорядність
вирішення соціальних проблем і, як наслідок, підвищення рівня соціальної нерівності та бідності, особливо в країнах, що розвиваються; ерозія ролі держави і державних службовців в суспільних відносинах; акцент на універсальності пропонованих методів реформування замість обліку інституційного
контексту кожної країни.
Очікування намірів пов'язані з оцінкою реальних цілей, позначаючи особистісне бажання виконувати взяті зобов'язання належним чином, на відміну
від безпосередньо технічної спроможності їх виконання, що відображається в концепті компетентності. Як професійна кваліфікованість компетентність
має бути доповнена особистісною зацікавленістю,
підтверджуючи нагальну потребу соціуму, відображену в надзвичайно популярному сьогодні компетентнісному підході, спрямованому на формування
нових видів компетентності, які відображали б не
лише рівень здібностей, а й рівень мотивацій, які і
мають забезпечити інновації, креативність, активність, прагнення до вдосконалення та здатність
ефективно співпрацювати у взаємодії з іншими.
Професійна підготовка державних службовців
в якості ключового має саме морально-етичне спрямування, оскільки орієнтує на формування таких
якостей, як посилена відповідальність, толерантність, чесність, порядність, справедливість, які в цілому й складають комплекс так званих «довіро-моделюючих» чеснот.
Аналіз останніх досліджень. Провідні вчені,
економісти і фахівці в галузі менеджменту в останні
два десятиліття приділяють значну увагу вивченню
й аналізу компетенцій в управлінні персоналом. Основні теоретичні розробки з компетенцій персоналу
були визначені в працях зарубіжних вчених: Д. Бертрама [1, 2], Д. Кембелла [3], Г. Хамела і К. Прохалада [4] та ін. Вітчизняні науковці Д. П. Богиня, О.А.
Грішнова [5], Л.Є. Довгань [6] А.М. Колот [7], І.В.
Розпутенко [8] та інші звертаються до вивчення й
аналізу компетенцій в управлінні персоналом. Водночас у реальній господарській практиці питання,
що пов’язані з методичними і практичними напрямами розробки і впровадження заходів щодо підвищення ефективної діяльності фахівців, які генерують нові ідеї з розробки інноваційних видів продук138
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ції та ноу-хау, на основі формуванням моделей ключових корпоративних вимог до компетенцій працівників залишаються ще недостатньо вирішеними.
Мета статті – аналіз умов формування компетентнісного підходу та нової європейської моделі
публічного адміністрування в Україні з обліком національної специфіки держави і суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Загальні принципи організації державного управління в рамках моделі «Нового Державного Менеджменту» були сформульовані відомими ідеологами і
практиками цих реформ Д. Осборном і П. Пластриком, які вони назвали принципами оновлення сучасних систем управління [9]. Перерахуємо їх:
1. Розвивати конкуренцію між постачальниками (виробниками, постачальниками) громадських
послуг.
2. Розширювати права громадян, передаючи
контроль за діяльністю урядових установ з рук чиновників-бюрократів безпосередньо громадам.
3. Оцінювати роботу закладів не за витратами,
а за виходів, результатів.
4. Керуватися метою (місією), а не законами і
правилами.
5. Перетворювати клієнтів у вільних споживачів, надаючи їм вибір – між школами, навчальними
програмами, варіантами надання житла і т. п. Переосмислити саме поняття «клієнт державної організації».
6. Попереджувати виникнення проблем.
7. Заробляти більше, ніж витрачати.
8. Децентралізувати управління, вносити в роботу дух співробітництва і взаємодопомоги.
9. Віддавати перевагу ринковим механізмам перед бюрократичними.
10. Зосередитися не стільки на надання послуг,
скільки на стимулювання (каталіз) вирішення виникаючих у суспільстві проблем усіма секторами –
державним, приватним і некомерційним. Вищевикладені принципи і характерні риси дозволяють зробити висновок про те, що в реформах нового державного менеджменту домінують дві тенденції: економічна маркетизація і організаційна дебюрократизація.
Для вдосконалення громадського управління
застосовувався досвід управління в економічному
секторі, в управлінні комерційними підприємствами, оскільки він за визначенням орієнтований на
оптимізацію, ефективність і гнучкість.
У рамках концепції нового державного управління до основних завдань реформ державного управління належать: зниження державних витрат;
підвищення якості виконання державою своїх функцій; поліпшення системи надання публічних послуг
організаціям і громадянам; зміцнення та підвищення довіри до влади з боку суспільства і приватного сектору.

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

Вперше поняття «Good Governance» з'явилося
на порядку денному у 1992 р. на щорічній конференції Світового банку в сфері економічного розвитку [10].
Головна мета будь-якого управлінця в публічній чи приватній сфері – досягнути максимальної
ефективності, дієвості й результативності з мінімальними затратами ресурсів, часу і зусиль. Основне
ж завдання, яке стоїть перед публічним управлінцем, відмітне від завдання бізнесового управлінця.
Якщо бізнесовий управлінець своєю діяльністю
прямо впливає на отримання прибутку певної підприємницької одиниці, то публічний управлінець –
на якість життя громадян певної адміністративнотериторіальної одиниці чи держави в цілому. Публічний управлінець дбає про те, як найраціональніше використати публічну інфраструктуру для виробництва публічних благ та задоволення суспільного інтересу.
Держава «зникає» на наших очах: видозмінюються її функції і прерогативи, влада перетворюється і змінюється її природа, формується мережевий політичний простір тощо. Процес трансформації держави протікає на тлі нових явищ сучасності,
що знаходяться деколи в глибокому протиріччі один
з одним: глобалізації та сталого розвитку; нового
світового порядку і будівництва об'єднаної Європи;
формування багатополярного світу і прогнозів щодо
майбутнього зіткнення цивілізацій. Історичні виклики сьогодення вимагають змін всієї архітектоніки соціальних процесів.
У даний час адміністративні реформи впливають на різні сфери і рівні держави і суспільства. Національні програми у галузі освіти, охорони здоров'я, науки здійснюються на тлі вибудовування владної вертикалі, зміцнення основ федералізму, перетворень на муніципальних рівнях влади. Не всі процеси, що відбуваються належною мірою усвідомлюються і концептуалізуються. Але очевидно, що для
реалізації численних соціальних і державних програм суспільству необхідні висококласні фахівці,
які будуть їх реалізовувати, співвідносячи об'єктивні вимоги життя з об'єктивно досягнутим рівнем
науки управління.
У 80-х роках ХХ ст. в США і Великобританії
домінувала концепція мінімізації держави. У Східній Європі і СРСР у цей період назрівала криза «державного соціалізму». Нові підходи до публічного
адміністрування, реалізовані в Європі впродовж
двох останніх десятиліть ХХ ст. залишили, на думку
багатьох західних дослідників, в тіні два принципових чинника європейської історії: демократію і правову державу. У процесах реформування взяла гору
логіка ринку. Такі цінності ринку, як лібералізація
та приватизація в економічній і соціальній діяльності, делегування і передача повноважень, особлива
філософія адміністрації, заснована на моделях уп139
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равління приватним сектором, стали переважати і в
соціальній, і в публічній сферах. Необхідність переосмислення реформ публічного адміністрування з
позицій подальшого вдосконалення демократії і
розвитку правової держави стала очевидною на початку ХХІ століття. Тому в наш час всередині сформованих управлінських підходів існують різні перспективи розвитку. Маються на увазі новий публічний менеджмент і оновлене управління, а також «керівний менеджмент» і «бере участь менеджмент».
У даний час зростає інтерес до іншого типу адміністративного управління, так званого, «рецептивного управління», збагаченого теоріями демократичного громадянства, які трансформують багато
подань «керівного менеджменту». Адміністрація
має бути «розуміючою», «рецептивною», що бажає
служити суспільству і, перш за все, громадянам,
яких вона завжди має на увазі і з якими веде прямий
діалог. Нова трансформація публічного адміністрування знаменує важливий крок до відкритості публічної адміністрації для громадян.
Модель рецептивного управління визнає істотну різницю між громадським управлінням та управлінням у сфері підприємництва. Для виживання
бюрократії необхідно гарне громадське управління,
засноване на контролі і відповідальності. Бюрократія, з притаманною їй моделлю самоорганізації, є одним з найважливіших інструментів демократичної
держави, який гарантує рівність і зменшує асиметрію, присутню ринку.
Таким чином, суспільне управління розглядається не тільки з точки зору своєї ефективності, але
і з позицій більш фундаментальних цінностей, які
знаходяться за межею компетенції управління підприємництвом: це легальність і легітимність.
Публічне адміністрування – це залучення всіх
зацікавлених громадян до управління справами
міста, села, до управління своєю країною. Це реалізація права народу на управління великою державою, в даному випадку на управління Україною.
Нині, коли в освіті державних службовців поступово набуває значення компетентісний підхід, а
інформації стає все більше (і далеко не вся вона
якісна), викладач стикається з проблемами не тільки
дидактичного чи інформаційного характеру. Приходиться спрямовувати зусилля на подолання світоглядного і морально-ціннісного вакууму, який виник за умов гострої кризи масової свідомості, відсутності об'єднуючої системи загальнонаціональних цінностей і орієнтирів. Адже, як слушно зауважує І. Розпутенко, нині «державне управління розмивається через нав'язування псевдодемократичних
цінностей, за якими розмивається і міра відповідальності» [11, с. 16].
На нашу думку, реалізувати перспективну й демократичну модель навчання державних службовців можна лише через таку ієрархію ціннісних під-

ходів: людина (особистість) – народ (культура, історія, освіта) – держава (суспільство). Завдання не з
простих. Тож закономірно постає питання про рівень підготовки викладачів. Чи не найважчим при
цьому є руйнування стійких стереотипів мислення і
поведінки, що склалися за довгий період існування
уніфікованої освіти, авторитарного викладання, директивного контролю. Важливим є також індивідуальний досвід викладача, який завжди тісно пов'язаний з його особистістю, обдарованістю, темпераментом зрештою.
Окремої розмови заслуговує проблема оцінювання навчальних досягнень слухачів. У разі реального застосування компетентісного підходу, на
чому нині наголошують фахівці [12, с. 254]. Основним об'єктом оцінювання є рівень, на якому слухач
у конкретній навчальній ситуації застосовує інтегрований комплекс набутих знань, умінь, навичок,
ставлень, орієнтацій, що означає відповідний рівень
розвитку його предметної компетентності.
У процесі становлення нової моделі державного управління видозмінюються процедури контролю. Специфіка управління часто визначається
термінами «адміністрування» і «бюрократія». Ці
терміни зазвичай позначають тяжіння управління в
державній службі до автократичної моделі управління, в якій ключовими характеристиками є: дотримання інструкцій; поділ на тих, хто видає інструкції,
і тих, хто їх виконує; концентрація влади і політичної волі; обмеження свободи; адміністративний
контроль; авторитарний стиль управління.
Відтак, на місце тотального бюрократичного
контролю має прийти контроль з боку споживачів
послуг, який здійснюється як безпосередньо, так і за
допомогою громадських організацій і засобів масової інформації. Як показав аналіз, комплексне дослідження професійної компетентності державного
службовця не можливе без розгляду процесу становлення ключових компетенцій. Адже, в аспекті
запровадження компетентнісного підходу до навчання поняття професійної компетентності державного службовця має набути більш широкого значення як динамічна структура – особлива конфігурація конкретно-змістових компетенцій, яка трансформується, розширюється та збагачується у процесі практичної діяльності та професійної самореалізації. Таке розуміння частини загальної проблеми
спонукає до інтегративного підходу при формуванні
ключових компетенцій державних службовців у
процесі навчання.
Компетентнісний підхід в освіті ґрунтується на
міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до результату освітнього процесу. Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість
освітнього процесу на формування та розвиток ключових (соціальних і особистісних) і професійних
компетенцій особистості. Компетенція включає
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знання й розуміння (теоретичне знання академічної
області, здатність знати й розуміти), знання як діяти
(практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті).
Компетентнісний підхід до навчання зумовлює
зміни у підходах до формування змісту підготовки, визначення переліку навчальних дисциплін і
скорочення їх кількості у навчальних планах, визначення компетентностей з кожного предмета і формування змісту кожного предмета та підбір необхідної для навчального процесу інформації. Важливо
врахувати, що формування професійних компетентностей може змінюватися, але в межах освітньо-кваліфікаційної характеристики та Концепції підготовки за спеціальністю.
Очевидно, що запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців не може оминути питання модифікації та модернізації відповідних форм організації навчального процесу. Оскільки в основі даного підходу активна свідома діяльність суб'єктів навчально-виховного процесу, абсолютно логічним є використання в методичній роботі
інтерактивних методів. З іншого боку, сучасна система освіти орієнтується ще й на нові якості випускників – вміння самонавчатися, приймати рішення, вирішувати проблеми, долати стресові ситу-

ації, швидко адаптуватися до мінливих умов. Нагальність розвитку цих навичок обумовлює використання сучасних форм і методів інтерактивного навчання.
Об'єктивною проблемою впровадження компетентнісного підходу до навчання є необхідність технологічної адаптації навчально-виховного процесу
відповідно до нових вимог. Традиційними педагогічними технологіями, розробленими для синергетичного підходу, неможливо продуктивно формувати компетентності слухачів.
Реформування державної служби актуалізує
завдання управління ефективністю діяльності державних службовців.
Канонічна бюрократична (веберівська) модель,
що припускає «влада бюро»: норм, стандартів, планів, – на практиці породжує сильні організаційні патології, такі як неповороткість, розростання держапарату, ігнорування інтересів населення в користь
дотримання багатоступеневих процедур, «освоєння
бюджетів» замість збільшення корисності державних послуг. Як відгук на дані несприятливі явища в
1970-ті роки був запропонований новий підхід до
державного управління – управлінський (менеджеріальний), що отримав назву нового державного менеджменту, базовими цінностями якого виступають
клієнтоорієнтованість, ефективність, економічність
та результативність (табл. 1).
Таблиця 1

Порівняльна характеристика моделей управління державними організаціями
Параметри порівняння

Бюрократична (патерналістська) модель

Цілеспрямованість

Менеджеріальна (сервісна) модель

Внутрішня: дотримання внутрішньооргані- Зовнішня: на потребах споживача
заційних процедур і норм
(населення)
Організаційна
Вертикальні зв'язки:
Горизонтальні зв'язки:
структура
• пірамідальна структура;
• командна структура;
• функціональний розподіл аналітичної • суміщення аналітики та вдоскота обслуговуючої діяльності
налення роботи із споживачами
ВнутрішньоорганізаЧіткий розподіл обов’язків та відповідаль- Відношення «Керівник-підлеглий»;
ційні відносини
ності;
перевантаження відносин довіри та
односпрямований зв'язок
підтримки;
двосторонній зв'язок «керівник-співробітник»
Домінуюча управлінПатримоніальна (служіння керівництву) та Ефективність (реалізація проектів,
ська культура
бюрократична раціональність (слідування надання послуг);
інструкціям)
пріоритетність людського капіталу
Методи керівництва
«Наказ»: адміністративні, рідше економічні «Залучення»: комплексний підхід,
методи
опора на соціально-психологічні методи
Оцінка ефективності ді- За обсягом освоєних ресурсів і кількістю За результатами, що становлять ціняльності співробітників виконуваних завдань
ність для споживачів
Ключові організаційні Старанність, самозбереження
Адаптивність, швидкість реагування
компетенції
Основний підхід до роз- Кваліфікаційний
Компетентнісний
витку персоналу
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Перехід від бюрократичної моделі управління
українськими державними організаціями до менеджеріальної означає необхідність освоєння державними службовцями нових професійних установок, цінностей і навичок.
Можливості кваліфікаційного підходу, достатні для умов бюрократичної моделі, виявляють
свої обмеження в ситуації переходу до менеджеріальної моделі в управлінні державними організаціями [13].
Інформаційні та інтелектуальні навантаження,
мінливість робочих умов вимагають відмовитися від
єдиного вірного стандартного набору знань, умінь і
навичок і перейти до розвитку готовності і здатності
реалізовувати їх у професійній діяльності, спира-

ючись на особистісний ціннісний та мотиваційний
ресурс співробітників, що є ключовим досягненням
компетентнісного підходу.
Причини виникнення, а також процес становлення і розвитку компетентнісного підходу в загальному менеджменті. Поняття «компетенція», незважаючи на широке його вживання серед теоретиків і практиків, досі не має загальноприйнятого визначення. Це обумовлено зокрема тим фактом, що
цілі його використання різняться, оскільки виникають у різних культурно-історичних контекстах.
Це видно з табл. 2, яка відображає еволюцію
компетентнісного підходу та розуміння самої категорії компетенції.

Таблиця 2
Основні підходи до розуміння компетенції
Визначення компетенції
Походи до розуміння компетенції
Поведінковий підхід (США, з 1960-х ро- Компетенція – це основна характеристика співробітника,
ків)
який здатний показувати «правильну» поведінку і, як наслідок, досягати все більш високих результатів
Функціональний підхід (Великобританія, Компетенція – це здатність співробітника відповідати станз 1980-х років)
дартам і виконувати роботу
Індивідуалістичний підхід (Франція,
Компетенція – це здатність співробітника здійснювати свою
з 1990-х років)
діяльність з урахуванням специфічних внутрішньоорганізаційних вимог
Багатомірний підхід (Німеччина,
Компетенція – це поєднання особистісних, професійних і
концептуальних характеристик, що визначає здатність спів1990-х років)
робітника справлятися з конкретною діяльністю
Конструктивістський підхід (ситуаційНемає єдиного визначення компетенції; важливіше враховуний, з 2000-х років)
вати ситуацію і потреби організації, щоб дати життєздатне
визначення компетенції
Як показав аналіз науково-практичної літератури, самими відомими виступають поведінковий
американський, функціональний англійський та
комплексний німецький підходи. В результаті,
об'єднавши різні трактування, до складових елементів компетенції можна віднести:
− особистісні риси – індивідуальні характеристики співробітника, визначають його схильність до
тієї чи іншої діяльності;
− знання – набір фактів, необхідних для виконання роботи;
− уміння і навички (досвід) – володіння засобами і методами виконання певного завдання;
− цінності – глибокі переконання, що визначають дії і судження в різних ситуаціях;
− зусилля – свідоме докладання ментальних і
фізичних ресурсів в певному напрямку;
− поведінкові моделі – демонстративні форми
дій, що вживаються для виконання завдання [14].
Висновки та перспективи подальших досліджень. В Україні компетентнісний підхід в загальному і кадровому менеджменті отримав розвиток
з кінця 1990-х років, він акумулював американські

та західноєвропейські трактування, що знайшло
відображення в промисловості і комерції. Однак у
галузі державного управління, незважаючи на нагальну потребу підвищення рівня ефективності та професіоналізму державних службовців, компетентнісний підхід все ще маловідомий, перш за все, через
відсутність відповідних законодавчих основ.
Загальність, неточність вимог до кваліфікації
державних службовців, представлених в існуючих
нормативно-правових документах, неясність показників результативності діяльності державних службовців, невідповідність розуміння компетенції в
офіційних документах (компетенція – є сукупність
повноважень) та управлінського трактування цієї
категорії ще більше ускладнюють ситуацію. Тим не
менше, дані перешкоди не відміняють, а навпаки актуалізують доцільність «підготовчої роботи», що
включає вивчення концептуальних основ компетентнісного підходу та їх адаптації до потреб управлінського персоналу державних організацій.
Перехід управління в державному управлінні
від традиційної бюрократичної моделі до нової моделі управління, орієнтованої на пошук ефективного
142

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

Є. В. Болотіна
вирішення проблем, характеризується більшою орієнтацією на цілі і місію, на відміну від орієнтації на
правила і процедури. Традиційні підходи в державному управлінні постійно концентрують увагу на
питанні про витрати державних коштів, при цьому
реальний результат залишається в тіні. Нові підходи
до ефективного державного управління примушують переносити основну увагу на вимір і моніторинг
результатів, які отримані в процесі тих або інших
дій.
Саме, глобалізація, будучи фундаментальним
викликом в новому тисячолітті, вносить кардинальні зміни в підготовку кадрів державної служби.
Професійна підготовка державних службовців – це ключова ланка державної служби. Проблема
полягає в тому, що поки вона не є цілісною системою, відстає від сучасних потреб суспільства і держави, а також слабо узгоджується з кращим світовим та європейським досвідом функціонування публічної влади.
Існує ряд відомих підходів до професійної підготовки державних і муніципальних службовців.
1. Безперервне навчання: підхід, що визначає
безперервний розвиток компетенцій з урахуванням
формальної освіти.
2. Інноваційне навчання: підхід, що формує
просунуте або інноваційне мислення у державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
3. Дистанційне навчання: підхід з використанням нових інформаційних і комунікаційних технологій.
В Національній академії державного управління при Президентові України реалізується новий
освітній проект, спрямований на формування управлінської еліти, здатної управляти галузями суспільного життя в сучасному глобалізованому світі.
Вища школа державного управління, слухачі якої
навчаються за інноваційною магістерською програмою «Публічне адміністрування», застосовує в навчальному процесі сучасні технології навчання дорослих. Реалізується метод роботи: «Робити правильні речі, робити речі правильно та правильні персони, що реалізують їх».
У цьому контексті важливого значення набуває
підвищення кваліфікації викладачів, фундаментальною складовою якого є набуття вмінь застосовувати
новітні методики в процесі викладання. Використання інтерактивних засобів навчання сприяє більш
ґрунтовному засвоєнню та використанню знань.
Завдяки співпраці Національної академії з Німецьким товариством з міжнародного співробітництва у
рамках проекту «Підвищення якості муніципальних
послуг в Україні» та Академією наукового підвищення кваліфікації при Вищій педагогічній школі
М. Гайдельберг (ФРН) було започатковано Проект з
підвищення кваліфікації викладачів Національної
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академії, у рамках якого вони мали змогу ознайомитись з новітніми технологіями та дидактичними
принципами в освіті дорослих. Ці технології стали
для роботи «Педагогічної майстерні», діяльність
якої стає щорічною й присвячуватиметься найкращим методикам підвищення кваліфікації [15].
Виклики сьогодення можна подолати лише новою стратегією управління. І цьому треба вчитись.
Якісні управлінські кадри в будь-якій сфері, і в державному управлінні також, – це фахівці, здатні
швидко приймати ефективні рішенні і брати на себе
відповідальність за їх наслідки.
Нова модель глобального світу відрізняється
тим, що міжнародні організації будуть все сильніше
впливати на прийняття рішень двома шляхами. Або
через медіа, формуючи інформаційні тренди, або ж
за допомогою повторення: ми це зробили саме так,
тобто, і всім потрібно так зробити. Це характерно
для багатьох, і навіть успішних країн світу. Попереду нова модель розвитку. У ній важливу і все
більш всеохоплюючу роль будуть грати глобальні
структури управління. Це одна з ознак нової моделі
управління, що народжується. І це ж її слабкість, бо
в умовах загострення ситуації національні управлінські системи не зможуть перебирати на себе управління, в той час як глобальні системи не здатні
вирішувати національні проблеми.
Насамкінець варто наголосити на таких пріоритетах у навчанні державних службовців на даний
час:
− гуманізація та демократизація навчального
процесу, що передбачає рівноправність і взаємну
відповідальність викладача і слухачів, їх взаємоповагу;
− переважаюча діалогічність взаємодії викладача і слухачів у навчальному процесі;
− самоактивність і саморегуляція слухачів у
навчанні, що сприяють розвитку суб'єктивних характеристик, формують здатність до критичності й
самокритичності, до прийняття самостійних управлінських рішень;
− науковість навчальної інформації, тобто достовірність фактів і явищ, які вивчаються, ознайомлення слухачів з розмаїттям історичного руху й історичного життя в різних сферах суспільства, багатством альтернативних сучасних теорій та поглядів
на історичний процес;
− історизм, який передбачає розгляд явищ і
процесів соціогенезу з точки зору причин їх виникнення, оцінки сучасниками й нащадками результатів
та наслідків, нагромадженого соціального досвіду;
− культуровідповідність, що передбачає органічну єдність змісту навчання з історією та культурою свого народу, його мовою, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;
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Компетентнісний підхід до окреслених проблем допомагає збагнути й сформулювати специфічні, найбільш актуальні на даному етапі розвитку
українського суспільства завдання, а саме: об'єктивно і критично проаналізувати власний історичний досвід в контексті духовного відродження, усвідомити необхідність поглиблення державотворчих
процесів у поєднанні з розбудовою громадянського
суспільства; формування та посилення почуття патріотизму й водночас відчуття належності до європейської та світової спільноти.

− інтер- та полікультурність, яка передбачає
інтегрованість української національної культури в
контекст загальнодержавних, європейських і світових цінностей, у загальнолюдську культуру, усвідомлення слухачами процесів діалогу культур.
В Україні створений антикорупційний комітет.
Зокрема документом визначається, що Комітет буде
розглядати всі прошарки влади, що дасть можливість виявляти корупціонерів та керівників, що зловживають владою, в свою чергу це дасть можливість
затримувати та карати злочинні елементи на всіх
рівнях. Заснування антикорупційного комітету є
найбільшим кроком України до Євроінтеграції. Корупція є одною із найбільших проблем нашої держави.
Антикорупційний комітет заснований на основі
європейських стандартів. Тільки за минулий рік антикорупційний комітет передав більше 230 справ до
суду. В своїй основі це справи про хабарників у різноманітних державних установах, також розкрив більше 180 корупційних систем в органах влади, а
саме в минулій міліції та справ митниці.
Даний комітет вже почав виявляти хабарників,
будемо чекати на результати їх роботи. Зменшення
рівня корупції – це одне із основних положень прописаних в документах по Євроінтеграції України
[16].
Становлення публічного управління відбувається в умовах прояву посттоталітарного та пострадянського синдромів у зароджуваному громадянському суспільстві, які генерують явища і процеси непорозуміння між політичними партіями, парламентом, урядом, президентом, громадськими об’єднаннями, громадянами та іншими суб’єктами публічних
відносин. Прояви цих синдромів у повсякденній
управлінській практиці призводять до того, що егоїстично-відомчі інтереси бюрократичної системи,
окремих політичних сил домінують над інтересами
публічними.
Проте глибина причина такого стану речей криється, як видається, в неналежній гнучкості у процесі адаптації системи управління і виробничого механізму до змін характеру робочої сили, що, у свою
чергу, суттєво підсилює складнощі трансформації
всієї системи публічного управління.
Україна у проведенні реформ, зокрема у сфері
публічного управління, має керуватися не лише
внутрішньою політичною кон’юнктурою, але й чітко визначеними європейськими стандартами, в основу яких покладено здобутки світової цивілізації.
Перспективні напрями реформування публічного управління в Україні мають ґрунтуватися на
доробках європейського управління. З числа доробків прийнятними мають бути передусім принципи
європейського управління, а вже потім, за необхідності, – узагальнені чи конкретні моделі управління.
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Є. В. Болотіна
В статье рассматриваются две доминирующие
в последние десятилетия концепции государственного управления: New Public Management и Good
Governance. Именно они определили содержание
современных административных реформ, начавшихся в англосаксонских странах и распространившихся на остальной мир. Анализ причин возникновения, а также процесса становления и развития
компетентносного подхода в общем менеджменте.
Автор подчеркивает, что понятие «компетенция»,
несмотря на широкое его употребление среди теоретиков и практиков, до сих пор не имеет общепринятого определения. Это обусловлено в частности тем
фактом, что цели его использования различаются,
поскольку возникают в различных культурно-исторических контекстах. Украина в проведении реформ, в частности в сфере публичного управления,
должна руководствоваться не только внутренней
политической конъюнктурой, но и четко определенными европейскими стандартами, в основу которых
положены достижения мировой цивилизации.
Ключевые слова: компетенция, западные управленческие модели, новый государственный менеджмент, достойное управление, синтез концепций, административная реформа.
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Болотіна Є. В. Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція
У статті розглядаються дві домінуючі в останні
десятиріччя концепції державного управління: New
Public Management і Good Governance. Саме вони визначили зміст сучасних адміністративних реформ,
що почалися в англосаксонських країнах і поширилися на решту світу. Аналіз причин виникнення, а
також процесу становлення і розвитку компетентнісного підходу в загальному менеджменті. Автор
підкреслює. Що поняття «компетенція», незважаючи на широке його вживання серед теоретиків і
практиків, досі не має загальноприйнятого визначення. Це обумовлено зокрема тим фактом, що цілі
його використання різняться, оскільки виникають у
різних культурно-історичних контекстах. Україна у
проведенні реформ, зокрема у сфері публічного управління, має керуватися не лише внутрішньою політичною кон’юнктурою, але й чітко визначеними
європейськими стандартами, в основу яких покладено здобутки світової цивілізації.
Ключові слова: компетенція, західні управлінські моделі, новий державний менеджмент, гідне управління, синтез концепцій, державна адміністративна реформа.

Bolotina E. Competence-based approach in
public administration: formation and evolution
The article discusses the two dominant in recent
decades, the concept of public administration: New Public Management and Good Governance. They defined
the content of modern administrative reforms, which began in Anglo-Saxon countries and spread to the rest of
the world. Analysis of causes and process of formation
and development of competency are based approach to
General management. The author emphasizes that the
concept of "competence", despite its wide use among
theorists and practitioners, still has no generally accepted definition. This is due in particular to the fact
about purpose of its use. This are different, since they
appear in different cultural and historical contexts.
Ukraine in carrying out reforms, in particular in the field
of public administration should be guided not only by
the domestic political situation, but clearly defined European standards, which are based on achievements of
world civilization.
Keywords: competence, Western managerial models. new public management. good governance, a synthesis of concepts, administrative reform.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Нинішній етап розвитку України характеризується потребою в якісних перетвореннях практично
у всіх сферах суспільного життя. Глобалізаційні
процеси, які відбуваються у світі, призводять до необхідність реформування та модернізації суспільства. Проблеми і потреби модернізації в Україні
вперше було визначено у статті академіка НАН України В. Гейця [1], а потім ідеї модернізації були покладені в основу Послання Президента України
Верховній Раді України «Модернізація України –
наш стратегічний вибір» [2]. Різні аспекти модернізації визначено в Державній стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року [3]. Водночас в Україні поки відсутній чітко окреслений навіть проект
модернізації. Проте входження до системи світової
економічної інтеграції робить завдання модернізації
економіки та суспільства нашої країни пріоритетними.
Теоретики модернізації стверджують, що низькій рівень розвитку суспільства детермінується традиційністю його економічних, політичних, соціальних та культурних характеристик. На шляху підвищення рівня розвитку таким суспільствам доведеться здійснити перехід від традиціоналізму до сучасності, який вже випробували на собі більш розвинені країни. Модернізація передбачає соціальні,
економічні, політичні, культурні зміни, що зазнають суспільства традиційного типу в процесі його
трансформації в суспільство сучасного типу. Культурний аспект модернізації найчастіше стоїть в
центрі уваги теоретиків. Р. Інглхарт і К. Вельцель
досліджують еволюції ціннісних установок жителів
різних країн світу наприкінці XX ст. [4], С. Хантінгтон ставить проблему обмеженості самих можливостей глибоких культурних запозичень між цивілізаціями [5]. Висвітлюючи досвід чеської модернізації автори статті [6] відмічають, що просторовий
аспект модернізації визначався для Чехії приналежністю країн Центральної Європи до європейсько-атлантичної культурної сфери, оскільки «тільки в
цьому контексті можна чекати тут завершення процесів модернізації суспільства». Інтенсифікація культурних зв’язків з розвинутими країнами та вплив
їх духовних цінностей та зразків поведінки відігравали значну роль у політиці модернізації [6, с. 35].
Схожі процеси відбуваються наразі і в Україні.

Сучасні теорії модернізації відмовляються від
однобічного трактування модернізації як руху у напрямку західних інститутів та цінностей. Навпаки,
визнається можливість власних оригінальних шляхів розвитку, національних моделей модернізації.
Представник сучасної теорії модернізації Ш. Ейзенштадт висунув концепцію множинної модернізації,
в основі якої лежить ідея, що модернізація і вестернізація – це не одне і те ж, західний зразок є лише
одним з варіантів, і модернізація в різних країнах і
культурах може йти різними шляхами [7, с. 27]. Соціолог відзначає, що хоча для суспільств, що модернізуються, «вихідна західна модель розвитку представляється найважливішою (і зазвичай амбівалентною) точкою відліку», різні життєві світи модерніті
(сім'я, урбанізація, економічна організація, політичні структури, засоби масової інформації та індивідуальні орієнтації) були визначені й організовані в
самих різних формах. Ідею «множинних модерніті»,
на його думку, найкраще розглядати «як історію постійної побудови і перебудови з безлічі культурних
програм» [8, с. 2]. Польський соціолог П. Штомпка,
підтримуючи тезу про безліч модернізацій, підкреслює важливість зв'язку модернізації з традицією даного суспільства, «його унікальною соціальною пам'яттю, культурною спадщиною, релігійними або
ідеологічними переконаннями. Вони надають інтелектуальні і духовні ресурси для модернізаційних
процесів як для влад, що використовують досвід і
мудрість поколінь для проведення раціональної реформи, так і для народу, який у вкоріненому і нерозривному зв'язку з минулим знаходить захищеність
буття під час хаосу і змін» [8, с. 122].
Для України, як і для інших країн, які мають
прагнення модернізувати економіку і суспільство,
слід враховувати низку загальних принципів, оскільки «картина невдач, зривів модернізації в різних
країнах при всіх індивідуальних особливостях розвитку також містить і загальні риси» [10, с. 38]. Інституційна нерозвиненість, яка «тиражує формування гібридних неефективних інституціональних
структур та відповідного їм середовища», розшарування населення за доходами, що зростає, регіональна асиметрія, неефективність державного управління, а саме адміністративні бар’єри розвитку підприємництва обмежують здійснення модернізації
[11, с. 38].
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Небезпека «патологічних зривів модернізації»
міститься, на думку Ш. Ейзенштадта у наростанні
конфліктів, типових для країн, що модернізуються,
оскільки «… нові ціннісні орієнтири, втілення яких
бажали багато громадян цих суспільств, вимагали
відносно високого рівня узгодженості дій індивідів»
[12]. Приділяючи значну увагу зривам модернізації
у політичній сфері соціолог пояснює економічні
зриви не стільки недорозвиненістю економічних систем, скільки «невідповідністю між бажанням модернізуватися та інституційною нездатністю підтримувати економічне зростання, між нестримним розпадом традиційної системи і неможливістю знайти
порятунок в новій, модернізованій системі» [12]. Забезпечити зв'язок та налагодити нові відносини між
різними громадськими групами на думку вченого
мають нові регуляторні норми. В. Ляшенко [13] досліджуючи загальні і специфічні закономірності
формування і реалізації регуляторних режимів, відмічає, що «регуляторні режими забезпечують стійке
нормативне регулювання групи суспільних відносин, певної ділянки соціального життя». Держава,
органи місцевого самоврядування та інші суб'єкти
використовують різні засоби, які поєднуються різним способом, визначають специфіку того чи іншого режиму. В інформаційно-психологічному аспекті режими характеризують «не стільки спрямованість правового регулювання, скільки ступінь сприятливості його для інтересів певних суб'єктів права,
бо він «витканий» з різноманітного поєднання стимулів і обмежень» [13, с. 49]. При цьому саме державі належить роль творця сприятливих умови для
юридичних і фізичних суб’єктів господарювання в
інтересах суспільства в цілому, а не тільки вузькокорисливих інтересів окремих верств і осіб [13,
с. 40].
Ш. Ейзенштадт вважає, що «просуванню до
повноцінної модернізації і стійкого зростання» заважає «повільне становлення нових інститутів», «які
впроваджувалися б в стратегічні галузі суспільної
структури і дозволяли б справлятися з різними викликами, що виникають …». Вирішальне значення
для модернізації інститути мають в роботах
Д. Аджемоґлу та Дж. Робинсона. Вчені розрізняють
інклюзивні (inclusive) та екстрактивні (extractive)
політичні та економічні інститути. При цьому політичні інститути визначають, якими будуть економічні інститути [14, с. 42]. Інклюзивні економічні інститути стимулюють економічну діяльність, зростання продуктивності через гарантію прав власності. Такі інститути «заохочують великі маси людей
до участі в економічній діяльності, яка дає змогу
розкривати їхні таланти й уміння, зробити вибір за
власним бажанням» [14, с. 68]. Екстрактивні інститути мають протилежні властивості та «створені для
відбирання доходів і благ в однієї суспільної групи
на користь іншої» [14, с. 70].
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Без інклюзивних інститутів неможливі розвиток технологій та освіти. Сталий економічний розвиток супроводжується технологічними покращеннями, які роблять фактори виробництва більш продуктивними. Такі покращення досягаються завдяки
розвитку науки та діяльності підприємців, які мають
стимули до впровадження її досягнень у прибуткові
проекти. Технологічні досягнення пов’язані із освітою, вмінням, знаннями та ноу-хау робочої сили, які
набуваються продовж усього життя. Інклюзивні інститути надають можливості людям обирати види
діяльності й способи використання талантів, мобілізувати таланти своєї країни та залучати ззовні [14,
с. 72-73].
Отже, інклюзивні інститути мають важливе
значення для модернізації економіки та суспільства,
а в їх центрі лежить гарантія прав власності, без якої
неможна досягти інвестиційної активності та підвищення продуктивності праці. Д. Аджемоґлу і
Дж. Робінсон констатують, що «безпека прав власності, закон, публічні послуги та підтримка свободи
укладати договори й здійснювати обмін лежать на
державі, на інститутах зі здатністю примусово підтримувати порядок, запобігати крадіжкам і розбою
та забезпечувати виконання договорів між приватними особами» [14, с. 69]. Для України нерозуміння
цього важливого моменту унеможливлює соціальний та економічний розвиток.
Модернізація відноситься до тих соціальних
змін, які стосуються інститутів різних суспільств. У
дослідженнях модернізаційних процесів економісти
і соціологи, як правило, використовують як об'єкт
дослідження одні й ті ж інститути або процеси, завдяки яким вони виникають: соціальні, культурні,
нормативні та інші зміни. В ході еволюції теоретичних впливів на проблему модернізації виникла теорія, яка пропонує «зовнішнє» пояснення вирішальної ролі певних факторів розвитку країн. Так звана
теорія залежності отримала найбільше розповсюдження у країнах третього світу. Представники теорії залежності пояснюють економічну відсталість
країн третього світу не традиційними цінностями і
інститутами, а «експлуатацією» передовими капіталістичними країнами. На думку прихильників теорії
залежного розвитку індустріальні суспільства гальмують індустріальний розвиток у країнах третього
світу. Вони нав’язують економічну політику, внаслідок чого «периферійні країни» вимушені орієнтувати економіки на експорт сільськогосподарської
продукції, видобуток сировини і мінералів, знищення базових та слабкий розвиток сучасних галузей національної промисловості. Існування відносин
залежності призводить до збільшення розриву в рівні економічного розвитку країн периферії, консервації технічної відсталості, поглиблення соціальної
нерівності усередині країни.
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Відповідно даної теорії система залежності між
центром (провідними капіталістичними країнами)
та периферією все ще підтримується і економіка України не виключення. Розвиток національної економіки характеризується залежністю від коливань сировинної кон’юнктури, старінням основних фондів,
низьким рівнем інвестиційної активності та продуктивності праці. Сучасний стан української промисловості демонструє падіння виробництва, переважання сировинних галузей та галузей з низьким ступенем технологічної обробки продукції, але які мають попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Відносно стабільними є виробництво тих внутрішньоорієнтованих галузей, які задовольняють життєво вважливі потреби населення в основних продуктах харчування (серед яких алкоголь та тютюн,
що свідчить не на користь гідному рівню культури
суспільства), та фармацевтична промисловість (див.
рисунок). Тільки фармацевтична галузь демонструвала останніми роками зростання виробництва. Інші
види високо- та середньовисокотехнологічних галузей (машинобудування, хімічне виробництво, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення)
зазнали значного падіння.

Рисунок. Індекси промислової продукції у 2010-2016 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики.

Посилаючись на роботу Джастіна Іфу Ліня1
М. Звєряков констатує, що деякими західними дослідниками в рамках стандартного підходу до проблеми розробки промислової політики у країнах з перехідною економікою рекомендують спочатку отримувати вигоду в найбільш конкурентних у даний час
продуктах, а накоплені інвестиційні ресурси реінвестувати в галузі з найбільш високою доданою
вартістю2. При цьому вважається, що орієнтація на
високотехнологічні галузі завідомо приречена на
невдачу. Український економіст не без підстав за-

певняє, що така позиція не може задовольняти Україну [15, с. 11]. Подібної точки зору підтримуються
й інші економісти. В. Вишневський стверджує, що
переломити сучасні несприятливі тенденції можна
завдяки модернізації промислової системи, «з використанням переваг неоіндустріалізації, яка заснована на інноваціях та глобальних ланцюгах створення вартості» [19, с. 36.]. Схожої думки дотримується Ю. Кіндзерський. Він вважає, що галузева та
технологічна структура промисловості має формуватися виходячи «з перспективної, вигідної для кра-

1

Lin J. New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy. – Washington, DC : World
Bank, 2012. – P. 139.
2
Останнім часом розгорнулися дискусії з приводу ролі видів економічної діяльності з віддачею, що убуває в
«спеціалізації на бідності» держави і консервації її відсталості, і здатності видів діяльності з віддачею, що зростає забезпечувати «спеціалізацію на зростанні багатства» і стимулювання його розвитку [16; 17; 18].
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збереженням української самобутності та національної ідентичності. Визначальним фактором цього є
забезпечення індивідуальних властивостей українських громад, для кожної з яких характерні культурні, економічні особливості розвитку, традиції та
звичаї. Одним з найбільш гарантованих національних способів охорони та захисту українських цінностей є не тільки передача усіх необхідних повноважень та відповідальності на рівень місцевого самоврядування та забезпечення відповідними ресурсами, а й формування культури участі кожного в
житті громади, ощадливого ставлення до території
та її ресурсів, збереження унікальних традицій в
промисловому виробництві.
Останнім часом в регіональній політиці досягнуто певні результати:
розвиток більшості регіонів характеризувався
активізацією економічної діяльності зокрема, поступовим відновленням роботи промислового комплексу (найбільший темп зростання в Одеській
(19,4%), Житомирський (14,0%), Кіровоградській
(10,9%) областях), зростанням активності у сфері
будівництва (найбільший темп зростання в Кіровоградській (84,2%), Житомирській (82,2%), Полтавській (47,1%) областях), зміцненням фінансової основи місцевого розвитку (найбільший темп зростання в Тернопільській (43,4%), Вінницькій (40,7%),
Івано-Франківській (39,9%) областях), відновленням інвестиційної діяльності (найбільший темп зростання в Луганській (68,2%), Запорізькій (64,9%),
Одеській (63,6%) областях) [27];
запроваджено нову модель міжбюджетних відносин. Головною відмінністю нової системи вирівнювання є скасування дотації вирівнювання (вилучення) і запровадження базової (реверсної) дотації,
а також освітньої субвенції, медичної субвенції,
субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру. Цими змінами впроваджено
механізм, за якого держава шляхом надання спеціальних трансфертів (субвенцій) повністю бере на
себе відповідальність щодо фінансового забезпечення поточних видатків установ медичної та освітньої сфери, що належать до повноважень місцевих
бюджетів і складають значний обсяг у їх видатках.
В результаті у 2016 р. до місцевих бюджетів надійшло 170,6 млрд грн, що на 41,7% більше, ніж у
2015 р. [28];
успішно виконується першочергове завдання
реформи місцевого самоврядування – створення
спроможних територіальних громад, яким передаються додаткові повноваження та значні фінансові
ресурси. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» протягом 2015-2016 рр. утворено 366 добровільно об’єднаних територіальних громад, у які об’єдналося
близько двох тисяч сільських, селищних, міських
рад;

їни спеціалізації у глобальному, європейському і
внутрішньому вимірі, враховуючи наявні ресурси,
внутрішні і зовнішні ризики та загрози, зокрема економічного, енергетичного, військового, екологічного характеру» [20, с. 29]. Впевненість у тому, що
унікальність історії промислового розвитку, культури, життєвого середовища промислового розвитку мають стати дієвим фактором залучення людей,
інвестицій, сучасних технологій для забезпечення динамічного розвитку економіки виражають
М. Якубовський та В. Ляшенко [21].
Вирішення завдання модернізації економіки
полягає у створенні нової індустріальної бази через
збереження і розвиток високотехнологічних виробництв, які виготовляють продукцію для внутрішнього і зовнішнього ринків, формування ефективної
структури економіки, де частка нових результатів
була б відносно висока, а динамізм і перспектива такої структури перевершували аналогічні параметри
сировинного комплексу країни [22]. Отже, модернізація промисловості, неможлива без реіндустріалізації, економічна суть якої полягає у стимулюванні
економічного зростання за рахунок державного бюджету, з метою модернізації застарілих та появи нових галузей промисловості [23, с. 8]. Концепція реіндустріалізації виникла в контексті вирішення
проблеми відновлення нового і якісного промислового розвитку на базі високих технологій та значних
інвестицій у людські ресурси та науково-дослідну
діяльність. В Україні фінансування наукової діяльності знижується з кожним роком (1,2% ВВП у
1998 р. проти 0,6% ВВП у 2014 р.) [24]. При цьому
урядові документи продовжують декларувати розвиток високотехнологічних виробництв, визначаючи його головним пріоритетом промислової політики [25].
На думку соціолога П. Штомпки «модернізація
має включати в себе реформи зверху, а також мобілізовувати людей» [9, с. 122]. Для перетворення нового знання в інновації та впровадження їх у виробничий процес необхідно, щоб кожний рівень простору та якомога більша частина населення забезпечували «ефекти результативності продуктивного використання нового знання, що зростає» [26, с. 11]. А
це означає важливість регіонального рівня в інноваційному розвитку. Виконання регіонами ролі «локомотиву» інноваційного розвитку економіки є можливим за умов розширення повноважень місцевих
органів влади та територіальних громад. Для цього
необхідно виконання реформи децентралізації, а
саме – забезпечення продовження формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня – громад, ефективного розмежування за принципом субсидіарності повноважень органів місцевого
самоврядування різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування та органів державної влади.
Як вже зазначалось, модернізація неможлива поза
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затверджено Державну програму розвитку
транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр.,
якою передбачено реалізацію 25 проектів та 55 заходів транскордонного співробітництва.
Водночас існують певні труднощі у реалізації
регіональної політики та виклики, під впливом яких
вона формується:
розвиток регіонів залишається вкрай асиметричним. За показником валового регіонального продукту, який характеризує рівень розвитку економіки
регіону, у 2016 р. різниця між найкращим значенням
(Полтавська обл.) та найгіршим значенням (Чернівецька обл.) складала 3,3 раза, а це означає наявність
суттєвих відмінностей у величині економічного ресурсу регіонів для подальшого розвитку;
дотаційність місцевих бюджетів свідчить про
неефективність системи фінансового вирівнювання:
централізоване збалансування місцевих бюджетів та
покриття розриву між їх доходами та видатками.
Частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів за аналізований період становила у 2016 р. 53,4%, що хоча і менше показника
минулого року на 5,7 в.п., але все одно залишається
доволі високим, а доходи місцевих бюджетів недостатніми для покриття видатків [28];
кошти Державного фонду регіонального розвитку повністю не освоюються. Відповідно до Моніторингу використання коштів ДФФР за 2016 р.
жоден регіон не використав повністю кошти цього
інструменту сталого розвитку. Найменший рівень
використання був у Запорізькій області (53,3%), Луганській (56,6%) та Донецькій (75,5%) областях;
Проблеми соціально-економічного розвитку
регіонів обмежують процеси модернізації суспільства. Для їх вирішення мають бути оновлені інструменти регулювання регіонального розвитку, удосконалені механізми їх використання, зміцнені інституції, які опікуються питаннями регіонального розвитку [29, с. 7].
У сучасному суспільстві підвищується соціально-економічне значення знань. Місцеві знання та
взаємодії мають вирішальну роль у територіальних
вбудованих регіональних та національних інноваційних системах із диференціацією по регіонах. Деякі дослідники стверджують, що реальних регіональних інноваційних систем не існує, а регіони – це
всього лише місце дій національних інноваційних
систем і вони локального ніяк не впливають на інноваційну політику держави [30]. Однак на захист існування регіональних інноваційних систем свідчить
те, що близькість виробників та споживачів важлива
у процесах організаційного та соціального навчання, довіра до віддалених мереж мінімальна. Важливість довіри як необхідного інституту економіки,
заснованої на знанні, підкреслюється багатьма дослідниками [31-35]. Економічний сенс довірчих відносин полягає в тому, що вони створюють умови

для економії на трансакційних витратах, зокрема, на
витратах пошуку інформації, укладання контрактів,
контролю виконання, сприяють передачі неявних
знань і тим самим впливають на розвиток інновацій.
З точки зору створення довіри, регіон має перевагу
перед країною в цілому. Територіальна система виробництва передбачає стан близькості як сприятливого чинника для співпраці між учасниками виробничого процесу. Географічна i культурна близькість
стає особливо важливою в умовах інноваційного
розвитку, оскільки встановлені норми і стандарти
застаріли, а накопичені масиви інформації не можуть передати характеристики інноваційних процесів, і з цього боку безпосередню взаємодію, локальне спілкування і загальний культурний досвід набувають вирішального значення для інформаційного обміну та розвитку інновацій. Тому саме регіони і муніципалітети в новій економіці мають найкращу перспективу в оволодінні конкурентною перевагою в поширенні і отриманні знань [31].
Вважається, що реформа децентралізації управління, яку розпочато в Україні, надасть можливість
місцевим органам влади впливати на умови життя
населення і розвиток економіки території. Децентралізовані системи дають можливість місцевим органам управління створювати основу для прийняття
оптимальних для даної території рішень. Однак організаційний потенціал осіб, які приймають рішення
на локальному рівні не може бути реалізований
повною мірою в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.
Місцеві особливості регіонів та міст все частіше оцінюються виключно в рамках економіки, заснованої на знаннях, економічної ролі культури,
креативної складової. У зв’язку з високим ступенем
залежності інновацій від навчання, в теорію регіонального розвитку останнім часом увійшла концепція
«регіон, що навчається», яка пов’язана із поняттями
«економіка знань» та «суспільство, що навчається».
Роль знань має враховуватись як в стратегіях
розвитку окремих секторів, так і у програмах модернізації промисловості. В роботі [21, с. 193] пропонується розробити Національний модернізаційний проект, який би розвинув інтелектуальний, науковий, виробничий і кадровий потенціал промислових регіонів, передбачив досягнення високих якісних стандартів виробництва. Підтримуючи думку
економістів, слід додати, що у цьому проекті має
бути чітко визначена роль та місце владних органів
усіх рівнів, бізнесу, науки, освіти, місцевих громад
у реалізації національного плану модернізації, досягнення його кінцевих результатів, які дозволять
підвищити конкурентний статус країни та забезпечити гідне життя населення.
Наведений огляд сучасних поглядів на процеси
модернізації в світі та Україні дозволяють зробити
такі висновки:
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пріоритетні завдання модернізації українського
суспільства та економіки визначаються не тільки
процесами глобалізації, які відбуваються у світі, а й
проблемами неоіндустріального розвитку промисловості;
модернізація не означає повні соціальні зміни
та абсолютну новизну. Вона має ґрунтуватися на
«соціальній пам’яті, культурній спадщині, унікальності історії промислового розвитку». При цьому
обов’язковим є врахування загальних принципів та
«зривів модернізації», досвід яких накопичено у
розвинутих країнах;
визнаючи важливість у процесах модернізації
глобалізації і концентрації на взаємодії на європейському та національному рівні слід враховувати велике значення регіонального рівня модернізації. Виконання регіонами ролі «локомотиву» інноваційного розвитку економіки є можливим за умов розширення повноважень місцевих органів влади та територіальних громад, наявності власних ресурсів,
необхідних для реалізації всього комплексу завдань
модернізації, які вирішуються на даній території.
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Иванов С. В. Модернизация Украины: современные взгляды и возможности
В статье показано, что приоритетные задачи
модернизации украинского общества и экономики
определяются не только процессами глобализации,
которые происходят в мире, но и проблемами неоиндустриального развития промышленности. Анализ теоретических положений неомодернизма и современных взглядов отечественных экономистов
позволяют сделать вывод о том, что модернизация в
Украине должна основываться на культурном
наследии, территориальной самобытности, уникальности истории промышленного развития регионов.
При этом обязательным является учет общих принципов и «срывов модернизации», опыт которых
накоплен в развитых странах. Выполнение регионами роли «локомотива» инновационного развития
возможно в условиях расширения полномочий
местных органов власти и территориальных общин,
наличия собственных ресурсов, необходимых для
реализации всего комплекса задач модернизации,
которые решаются на данной территории.
Ключевые слова: модернизация, промышленность, регион, институты.
Ivanov S. Modernization of Ukraine: modern
views and opportunities
The article shows that the priority tasks of modernization of Ukrainian society and economy are determined not only by globalization processes taking place
in the world, but also by problems of neoindustrial development of industry. The analysis of the theoretical
positions of neo-modernism and contemporary views of
domestic economists suggests that modernization in
Ukraine should be based on cultural heritage, territorial
identity and uniqueness of the history of industrial development of the regions. At the same time, it is mandatory to take into account the general principles and
"breakdowns of modernization", the experience of
which has been accumulated in the developed countries.
Implementation by regions of the role of the "locomotive" of innovation development is possible in the context of the expansion of the powers of local authorities
and territorial communities, the availability of own resources necessary for the implementation of the whole
complex of modernization tasks that are solved in this
territory.
Keywords: modernization, industry, region, institutes.

Іванов С. В. Модернізація України: сучасні
погляди та можливості
В статті показано, що пріоритетні завдання модернізації українського суспільства та економіки визначаються не тільки процесами глобалізації, які
відбуваються у світі, а й проблемами неоіндустріального розвитку промисловості. Аналіз теоретичних положень неомодернізму та сучасних поглядів
вітчизняних економістів дозволяють дійти висновку
про те, що модернізація в Україні має ґрунтуватися
на культурній спадщині, територіальній самобутності, унікальності історії промислового розвитку регіонів. При цьому обов’язковим є врахування загальних принципів та «зривів модернізації», досвід
яких накопичено у розвинутих країнах. Виконання
регіонами ролі «локомотиву» інноваційного розвитку є можливим за умов розширення повноважень
місцевих органів влади та територіальних громад,
наявності власних ресурсів, необхідних для реалізації всього комплексу завдань модернізації, які вирішуються на даній території.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИРМЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Начиная с двухтысячных годов в РФ активно
внедряется концепция бережливого производства
(БП). Как известно, внедрение БП требует коренного изменения в работе и новой философии мышления. Начиная с 2015 г. в РФ вступил в действие
Национальный стандарт ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и
словарь», согласно которому уточнены понятия самой концепции, философии и принципов БП, рабочих инструментов и видов потерь [2].
В данном стандарте указывается, что бережливое производство – это концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путём формирования
непрерывного потока создания ценности с охватом
всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и
устранение всех видов потерь [2]. Под бережливым
производством понимается процесс, который включает определение ценности для потребителя, выстраивание последовательного потока создания данной ценности, обеспечение непрерывности этого потока, обеспечение «вытягивания» от заказчика вниз
по процессу, стремление к совершенству.
Для организации бережливого производства
необходимо организовать работу так, чтобы изделие
проходило стадии, где добавляется стоимость, без
потерь. Кроме того, БП требует философии управления, стратегического управления, культуры производства, когда каждый работник стремится к постоянному совершенствованию.
В данном стандарте обобщён мировой опыт
внедрения БП, в том числе – показано повышение
роли самоорганизации работы организации. Повышенные требования к самоорганизации проявляются на всех уровнях иерархии управления – отдельного работника, бригады, цеха, завода в целом.
Новая философия особенно учитывает роль человеческого фактора и обязательную вовлечённость
всего персонала организации в её работу.
Под самоорганизацией понимается процесс,
при котором упорядоченные изменения системы
вызываются внутренними силами и факторами, присущими ей. Самоорганизация в сложных и динамических открытых системах возможна лишь при
наличии достаточно большого числа взаимодействующих элементов, причем их поведение должно
быть взаимозависимым и когерентным.
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Более жесткая система управления предполагает меньше возможностей для творчества и самоорганизации. Однако неограниченная свобода неподготовленного персонала может привести к разрушению системы. С одной стороны, эффекты самоорганизации достигаются с помощью неформального сотрудничества и несанкционированной деятельности, с другой – с помощью четко обозначенной цели и целеустремленными, четко организованными действиями всех сотрудников данного подразделения.
Эволюция самоорганизации социальных систем предполагает гибкость, изменчивость и адаптивность структур управления. Административные
методы дополняются социально-психологическими.
Именно современные гибкие, сетевые структуры
усиливают синергические связи, которые обеспечивают увеличение общего эффекта. Самоорганизация
проявляется в том, что небольшие самостоятельные
подразделения в повседневной деятельности не связаны бюрократическими структурами, которые препятствуют процедурам согласования решений по горизонтали и вертикали. При этом они самостоятельно движутся к поставленной цели.
Анализ сложных систем, примерами которых
является любая организация, осуществляется в том
числе с использованием синергетического подхода.
Проблема самоорганизации и обеспечения динамической устойчивости социально-экономических систем является одной из наиболее актуальных в современной экономической науке.
Основным отличием синергетического подхода
от традиционного является противопоставление
причинно-следственных связей взаимодействию.
Синергетика исследует систему в существующем
виде и отражает ее эволюцию на основе принципов
самоорганизации, которая предполагает образование трансформационного потенциала внутри самой
системы на основе взаимодействия ее элементов.
Поэтому одним из центральных понятий синергетики является самоорганизация социально-экономических систем.
Повышение значимости синергетического подхода определяется стремительным усложнением
производственных процессов в последние десятилетия. Значительное усиление конкуренции между отдельными производителями и странами привело к
тому, что продукции только высокого качества уже
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недостаточно для получения заказа. Значимыми
факторами становится гибкость производства,
сроки выполнения заказа, учёт индивидуальных потребностей заказчика. В таких условиях управление
из единого центра на предприятии становится всё
менее и менее эффективным, возрастает значимость
квалификации и мотивации персонала. Значительно
возрастает роль способности отдельных структурных единиц организации работать на единый результат в рамках общего процесса производства.
Ускорение и усложнение производственных
процессов определило потребность в научных системных теориях менеджмента, одним из рабочих
инструментов которых является концепция БП.
В концепции БП повышение роли самоорганизации работы можно найти в следующих моментах:
1) общее повышение значения роли персонала;
2) философия постоянного улучшения – что
нельзя достичь без добровольного участия и мотивации персонала;
3) приоритет тянущих систем над толкающими,
в которых объёмы работ предыдущего участка определяет заказ с последующего. Объёмы выпуска по
технологической цепочке определяются самостоятельно и с минимальным участием высшего руководства;
4) инструменты БП позволяют повысить гибкость производства и возможность выпуска небольшими партиями, а это в свою очередь повышает требования к потенциальному уровню самоорганизации предприятия.
Можно утверждать, что уровень самоорганизации предприятия является одним из основных факторов эффективности внедрения концепции БП и работы данной организации в целом. Концепция БП
использует процессный подход к организации производства: анализ процессов, их картирование и
описание, а также постоянное их улучшение.
В любых процессах живой и неживой природы
для возможности их работы должна присутствовать
требуемая степень самоорганизации. В самом процессе и окружающей его среде постоянно возникают некоторые отклонения от стабильной работы,
поэтому требуется определённая самоорганизация
для преодоления возникающего хаоса. Если проблемы решаются не полностью, то они начинают
накапливаться и это может приводить к сбоям в работе системы. Все системы менеджмента качества –
одним из инструментов которых является концепция БП – стремятся организовать встроенное качество выпускаемой продукции в процессе самого
производства. В свою очередь, встраиваемое качество требует оптимизации самоорганизации производственных процессов.
Повышение роли самоорганизации в концепции БП требует нахождение ответов на следующие
вопросы.

1. Как влияет существующий уровень самоорганизации структурных единиц организации на эффективность внедрения концепции БП?
2. Как можно оценить уровень самоорганизации структурных единиц организации и самих производственных процессов для целей внедрения концепции БП?
3. Какими факторами определяется уровень самоорганизации структурных единиц организации и
где пределы его роста?
Совершенство фирмы заключается в её способности вовремя изменяться, адекватно приспосабливаясь к новому состоянию среды, и в то же время,
постоянно снижая свою зависимость от неё.
Конкурентоспособность организации, эффективность функционирования систем менеджмента
качества напрямую зависят от её способности сохранять гомеостаз, то есть способности приспосабливаться к турбулентности внешней среды. В вопросах
жизненного цикла организации важным является
сущность процесса возникновения и поддержания
жизнеспособности организации, а именно её самоорганизация. Основы теории самоорганизации заложил И. Пригожин своими исследованиями по неравновесной динамике диссипативных структур. Последующие исследования М. Эйгена, Г. Хакена,
Э. Лоренца, Г. фон Фёрстера и других учёных раскрыли механизмы формирования организованности
в природе, что позволило утвердиться науке о самоорганизации, называемой ещё синергетикой.
Становление теории самоорганизации и перспективы её социальных приложений обобщены
В. Хиценко в его статьях и монографиях.
Автономия подразделений включает самоорганизацию и всю мощь человеческого интеллекта.
Множество процессов при этом организуют себя
сами. В структуре грамотно организованной фирмы
происходит направленное сужение разнообразия
среды с одновременным расширением разнообразия
управленческих возможностей и реакций, постоянно нащупывается и реализуется компромисс
между автономией частей и централизмом высшего
руководства, между коллегиальностью и автократией.
Следуя информационной теории К. Шеннона,
Г.фон Фёрстер развивает измерение порядка и трактует самоорганизацию как возрастание упорядоченности. Это может происходить двумя независимыми
путями, одновременно сосуществующими в реальных системах [6]. Первый способ предполагает рост
порядка за счет импорта его из среды, то есть поступления энергии и вещества в упорядоченном
виде, в виде «строительных блоков» и расширения
системы. Это можно назвать «порядком из порядка».
Другой путь – «порядок из хаоса», когда система отбирает нужные возмущения в среде и встра154
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ивает их в свою динамику, управляя ростом внутреннего порядка для нейтрализации остальных возмущений. Это означает, что ограниченная энергия
системы может лишь тогда восполняться, если системе удается превращать часть энергии в структуру, то есть запасать ее в виде порядка и тем компенсировать вмешательства среды. Такой же механизм поддержания жизни предполагал в свое время
Шредингер. При его нарушении происходит распад
системы.
С определенной степенью сложности системы
ее самоорганизацию можно отождествлять со способностью моделировать среду и себя в среде, выявлять различия и уточнять границы. Равновесие в подобных системах невообразимо и, вероятно, гибельно. Идет непрерывная коррекция правил поведения, осуществляемая по неким алгоритмам, которые также корректируются и т.д. Такая иерархия типична для социальных систем. Причем эти изменения на разных уровнях могут происходить в одинаковом темпе, постоянно нарушая некий баланс тенденций, мотивов, интересов участников системы.
Можно сказать, неравновесие системы тем
выше, чем дальше она от статического покоя, чем
меньше у нее запас устойчивости, чем больше подвижность. В этом смысле неравновесность сложной (биологической, социальной) системы можно
определить как потенциальную готовность к изменениям, к адаптации. Чем сложнее, масштабнее,
«умнее» система, тем дальше она от равновесия со
средой, тем более зыбкой и трудноподдерживаемой,
но гибкой и приспособленной становится ее неравновесие-жизнь. Эта «устойчивая неравновесность»
есть результат самоорганизации и залог выживаемости.
Чем сложнее система и выше уровень её самоорганизации, тем больше её возможность уменьшить уровень хаоса внешней среды. Потенциально
более сложная система (в том числе фирма) может
работать в большем уровне турбулентности внешней среды.
Согласно В. Хиценко самоорганизация – это
самопроизвольный процесс роста и поддержания
взаимокоординации элементов системы путем повышения ее сложности и неравновесности. Это движение от высокоэнтропийного хаоса по направлению к порядку, но никогда его не достигающее. Система удерживает себя в неравновесности, в зыбкой
гармонии динамического хаоса, который, безусловно, значительно меньше абсолютного.
Теория самоорганизации объектов позволяет
определить необходимые условия эффективного
внедрения концепции БП для повышения конкурентоспособности организации. Любую организацию
можно рассматривать как систему, функционирующую во внешней среде с определённым уровнем
турбулентности. Организация как сложная динами-
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ческая система, для возможности работы вынуждена поддерживать гомеостаз, а это, в свою очередь,
требует определённого уровня самоорганизации системы.
Существуют два основных варианта управления самоорганизацией предприятия [4].
1. Спонтанное развитие на основе инициативной кооперации сотрудников.
2. Целенаправленное развитие автономных
структурных единиц фирмы, управляемое самими
их участниками.
Свойствами фирмы, определяющими ее конкурентоспособность и непосредственно связанными с
самоорганизацией, являются [4]:
1) адаптивность – понимаемая как форма отношений с внешней средой.
2) инновационность – совокупность внутрифирменных процессов дающих возможность перестройки направлений деятельности.
Как пишет Реген Вернер, эти свойства определяют необходимые и достаточные условия формирования конкурентоспособности компании. Чем более высокий уровень самоорганизации фирмы, тем
легче и с меньшими затратами можно поддерживать
гомеостаз – и наоборот. Концепция БП предполагает обязательным компонентом целенаправленное
развитие автономных структурных единиц фирмы
для управления самоорганизацией.
И. Решетов предлагает измерять уровень самоорганизации предприятия путем его сопоставления
с величиной административного ресурса (принятой
за единицу), необходимой для достижения заданной
цели управления (например нормы рентабельности
активов или доли рынка) при полном отсутствии
процессов самоорганизации [5]. Соответственно
максимальный уровень самоорганизации предприятия, при котором достигается цель без административного вмешательства, будет равным единице.
Предлагаемая оценочная величина отражает долю
экономии ресурсов системы управления при достижении цели. Модель оценки уровня самоорганизации предприятия основывается на следующем соотношении:
с + s = 1,

(1)

где s – коэффициент организации, определяющий
долю механизмов административного управления в
совокупности всех инструментов воздействия на
предприятии;
с – коэффициент необходимого уровня самоорганизации предприятия.
И. Решетовым предложен метод экспертной
оценки потенциального уровня самоорганизации
(С) по методу оценки в шкале интервалов. Объектами оценки являются характеристики предприятия,
выступающие факторами применения механизмов
самоорганизации. Для систематизации факторов
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применения механизмов самоорганизации построена модель механизмов самоорганизации в виде
ориентированного графа, вершинами которого являются семь групп факторов процесса самоорганизации, ребрами – возможные взаимосвязи между ними
[5].
Безусловно, от уровня турбулентности зависит
требуемый минимальный уровень самоорганизации, при котором фирма может нормально функционировать. Если фирма не может компенсировать
хаос внешней среды за счёт своей организованности, то начинает работать убыточно и может обанкротиться.
Можно предположить, что необходимым условием эффективного внедрения концепции БП должно быть выполнение следующего неравенства [3]:
Рсаморг ≥ Ртурб ,

величинах, сравнивая её реальное значение с максимальным уровнем – то есть уровнем максимального
хаоса. Соответственно, максимальный уровень турбулентности принимается равным единице – то есть
равным 100%.
В сопоставимых относительных единицах измерения предлагается оценивать и уровень самоорганизации субъекта хозяйствования. Максимальным единичным её уровнем (соответствует 100%)
можно считать такое её значение, которое полностью компенсирует максимальный хаос в единицу
времени. В соответствии с таким подходом можно
предложить следующий показатель: уровень самоорганизации хозяйствующего субъекта – это величина его способности полностью преобразовывать
данный уровень турбулентности за единицу времени.
Возможные соотношения уровней турбулентности и самоорганизации показаны на рис. 1.
Потенциальную эффективность внедрения концепции БП определяет параметр разницы действительного уровня турбулентности внешней среды и
уровня самоорганизации у данной фирмы, определяемый по формуле:

(2)

где Рсаморг – уровень самоорганизации фирмы для
достижения требуемых целей;
Ртурб – уровень турбулентности внешней среды.
Процесс самоорганизации позволяет формировать на фирме «порядок из хаоса». Часть внешней
энергии и вещества трансформируется в структуры
на фирме, которые позволяют сглаживать турбулентность внешней среды. С учётом того, что уровень турбулентности в последние десятилетия постоянно возрастает, требуемый уровень самоорганизации фирмы также постоянно должен увеличиваться.
Уровень турбулентности является характеристикой внешней среды, на который фирма практически не может воздействовать. Однако уровень самоорганизации фирмы поддаётся воздействию и его
целесообразно оптимизировать в рамках отдельного
хозяйствующего субъекта. Если рассматривать организацию как открытую систему, то можно определить следующие факторы, от которых зависит эффективность внедрения концепции БП с точки зрения теории самоорганизации:
1)уровень неравновестности фирмы – то есть её
способности к изменениям и адаптации;
2) уровень «полезной» сложности системы
управления на фирме. «Полезность» в данном случае означает способность системы управления на
фирме уменьшить степень хаоса в организации для
достижения поставленных целей. Она определяется
такими свойствами организации как адаптивность и
инновационность;
3) динамики уровня турбулентности внешней
среды фирмы;
4) соотношения уровня турбулентности внешней среды и уровня самоорганизации данной
фирмы.
Представляет методическую сложность измерение уровня турбулентности внешней среды. Предлагается измерять турбулентность в относительных

ΔP = УТдейст - УСф ,

(3)

где ΔP – параметр разницы действительного уровня
турбулентности и уровня самоорганизации у данной
фирмы;
УСф – уровень самоорганизации данной
фирмы.
Возможности фирмы стабилизировать производственные процессы в зависимости от параметра
ΔP показаны на рис. 2 ( рассмотрены фирмы с величинами ΔP трёх фирм, которые показаны на рис. 1).
Фирмы, имеющие относительно невысокие значения ΔP (фирма 1 и фирма 2), в состоянии обеспечить
требуемую стабильность производственных процессов. Фирма 3, имеющая недостаточный уровень самоорганизации для компенсации турбулентности
внешней среды, не в состоянии обеспечить требуемые параметры производственных процессов.
Можно предположить, что теория самоорганизации определяет те факторы, которые требуется
учитывать при внедрении концепции БП на фирме.
Внедрённая система БП будет эффективно функционировать только тогда, когда уровень самоорганизации фирмы будет в достаточной степени компенсировать существующий уровень турбулентности
внешней среды. Этому может способствовать два
одновременно протекающих процесса:
1) действия государства по снижению (или замедлению темпов увеличения) уровня турбулентности национального хозяйства страны;
2) работа руководства и персонала организации
по повышению уровня её самоорганизации.
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УТ,УС
1
УС1
УТдейст

+ΔP1
-ΔP2
-ΔP3

УС2
УС3

Фирма 1

Фирма 2

Фирма 3

Фирма

Рис. 1. Возможные варианты соотношения уровней турбулентности внешней среды
и самоорганизации субъекта хозяйствования
Условные обозначения:
УТ – уровень турбулентности, относительные ед.; УС – уровень самоорганизации, относительные ед.; УТдейст –
действительный уровень турбулентности в стране, относительные ед.; УС1,УС2 , УС3 – уровень самоорганизации у
соответствующей фирмы, относительные ед.; +ΔP1, -ΔP2, -ΔP3 – возможная разница действительного уровня турбулентности и уровня самоорганизации у соответствующей фирмы, относительные ед.

процесс до регулирования
процесс после регулирования
ПВ

+ΔПВ
-ΔПВ

Время

Фирма 1

Фирма 2

Фирма 3

Рис. 2. Возможные варианты возможности стабилизации процессов на фирме
в зависимости от параметра ΔP фирмы
Условные обозначения:
ПВ – потоки вещества или энергии на фирме; +ΔПВ, -ΔПВ – возможные отклонения процесса на фирме.
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Перечисленные выше факторы позволяют объяснить частые неудачи простого копирования
успешного опыта хозяйствования развитых стран –
в том числе при внедрении концепции БП. Отрицательный опыт можно объяснить худшим соотношением относительно высокого уровня турбулентности хозяйствования в РФ и достаточно низким уровнем самоорганизации большинства хозяйствующих
субъектов.
Объединяя системно-процессный подход с теорией самоорганизации, можно сделать следующие
взаимосвязанные выводы.
1. Теория самоорганизации объектов позволяет
определить необходимые условия эффективного
внедрения систем БП. Чем более высокий уровень
самоорганизации фирмы, тем легче и с меньшими
затратами можно поддерживать гомеостаз – и
наоборот.
2. Уровень самоорганизации фирмы по возможности должен быть выше уровня турбулентности
внешней среды.
3. Эффективность внедрения систем БП зависит от соотношения уровня турбулентности внешней среды и уровня самоорганизации данной
фирмы. Данное соотношение определяет эффективность внедрения успешного опыта хозяйствования
развитых стран в РФ.

strategii-zarubezhnoi-kompanii. 5. Решетов И. Определение численности аппарата управления предприятием / И. Решетов. – URL: http:// http://www.cfin.ru/
management/people/self-ogranization.shtml. 6. Хиценко В.Е. Самоорганизация: становление теории и
перспективы социальных приложений / В.Е. Хиценко. – URL: http://www.certicom.kiev.ua›hitzenko.html.

Клековкін Л. І. Вплив рівня самоорганізації
роботи фірми на ефективність роботи ощадливого виробництва
У статті аналізуються роль самоорганізації та її
рівня на підприємстві при впровадженні концепції
бережливого виробництва. У статті показано, що
умовою ефективного впровадження бережливого
виробництва має бути більший рівень самоорганізації фірми порівняно з рівнем турбулентності
зовнішнього середовища.
Ключові слова: бережливе виробництво, самоорганізація, рівень самоорганізації підприємства.
Клековкин Л. И. Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы бережливого производства
В статье анализируются роль самоорганизации
и её уровня на предприятии при внедрении концепции бережливого производства. В статье показано,
что условием эффективного внедрения бережливого
производства должен быть больший уровень самоорганизации фирмы по сравнению с уровнем турбулентности внешней среды.
Ключевые слова: бережливое производство, самоорганизация, уровень самоорганизации предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ИНДУСТРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановка проблемы. На современном этапе
экономического развития особенно актуальна проблема водопользования в промышленном производстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Это связано с тем, что ряд регионов Украины имеют мощный промышленный сектор, предприятия которого
потребляют большую часть водных ресурсов, другие являются аграрными, поэтому в последних и
объем водопотребления гораздо меньше, и функциональная направленность водопользования абсолютно другая.
Особенно сложным является состояние материально-технической базы водопроводно-канализационного подкомплекса, поскольку значительный
удельный вес водопроводных сетей находится в ветхом состоянии; требуют замены так называемые
временные водопроводы, которые монтировались
во второй половине 80-х годов для обслуживания
жилых домов, построенных для пострадавших от
последствий Чернобыльской катастрофы; значительное количество населенных пунктов на депрессивных территориях не охвачено централизованным
водоснабжением, что требует значительных капиталовложений, которых территориальные общины не
имеют; в неудовлетворительном состоянии находятся дренажные системы прибрежных полос водных объектов, где сформирована развитая рекреационная индустрия.
Еще сложнее ситуация в системах водоотведения. Из-за физической изношенности канализационных сетей значительные объемы сточных неочищенных вод попадают в водные объекты, чем увеличивают риски ухудшения условий для питьевого
водоснабжения.
Основными водопользователями выступают
промышленные предприятия, деятельность которых
отличается высоким уровнем потерь воды при
транспортировке, что в конечном итоге приводит к
высокой водоемкости готовой продукции. На большинстве предприятий отсутствуют системы повторного водоснабжения, требует дополнительного привлечения для нужд производства значительных объемов свежей воды.
Анализ последних исследований и публикаций. Активизации процессов инновационно-технологической модернизации отдельных секторов экономики страны посвящено множество научных трудов и исследований в Украине (А. Амоша, М. КозоЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

риз, В. Геец, В. Семиноженко), определены стратегические направления инновационного развития
экономики на основе развития интеллектуального
потенциала (Ю. Бажал, В. Иноземцев, Н. Краснокутская, В. Соловьев, Д. Стеченко), но до сих пор не
сформированы на системной основе механизмы инновационно-технологической модернизации как
ключевого фактора формирования нового технологического уклада в экономическом ному развитию.
Цель статьи – формирование интегрированной системы превентивных мер по инновационнотехнологической модернизации, которая будет
направлена не на ликвидацию и возмещение последствий загрязнения, а на предотвращения. Принципиальным моментом удачного решения этой задачи является предоставление фискальных (кредитных и
налоговых) преференций предприятиям, которые
активно внедряют безводные и маловодные технологии, расширяют мощности очистных сооружений
и начинают использовать перспективные формы
безопасного водопользования.
Основные результаты исследования. На сегодняшний день основными источниками загрязнения природных вод на территории Украины являются: сточные воды промышленных предприятий;
сточные воды коммунального хозяйства и поверхностные стоки с городских территорий; стоки животноводческих ферм, систем орошения, поверхностные стоки с полей; атмосферные осадки, содержащие загрязняющие вещества; сточные воды морских и речных судов.
Сточные воды промышленных предприятий
содержат широкую гамму токсичных загрязняющих
веществ, набор которых меняется в зависимости от
специфики отраслей промышленности. Так, для
сточных вод предприятий нефтепереработки и
нефтегазодобычи характерные нефтепродукты, фенолы, соединения азота, серы, машиностроения и
металлургии – тяжелые металлы, фториды, цианиды; текстильной и пищевой промышленности –
нефтепродукты, органические красители и др [1, 2].
Особый вид загрязнения водных объектов, связанный прежде всего с промышленным водопотреблением, – тепловое загрязнение. Оно характеризуется сбросом в природные воды нагретой воды, используемой для охлаждения агрегатов промышленных предприятий, тепловых и атомных электростанций. На атомных электростанциях (АЭС) объем по159
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догретых вод на единицу получаемой энергии в дватри раза больше, чем на теплоэлектростанциях
(ТЭС). Эти различия связаны с тем, что на ТЭС значительное количество тепла рассеивается через
трубы, системы вентиляции и т.п. На АЭС такое рассеяние минимальное через замкнутость системы. По
действующим санитарным нормам температура
естественного водоема не должна повышаться более
чем на 3°С летом и 5°С зимой, так подогретые воды
имеют охлаждаться в прудах-охладителях или в специальных установках (градирнях) и после этого повторно использоваться в производственных процессах. Однако значительное количество подогретых
вод сбрасывается в природные воды и предопределяет их тепловое загрязнение.
Сточные воды коммунального хозяйства поступают из жилых и общественных зданий, предприятий общественного питания, медицинских учреждений и др. В них преобладают различные органические вещества, а также микроорганизмы. Объем
этих стоков нарастает вслед за ускорением урбанизации. Такие стоки имеют сравнительно постоянный качественный состав, но характеризуются неравномерностью объемов. Поверхностные стоки с
городских территорий формируются атмосферными
осадками, поливными и моечными водами и зависят
от продолжительности периода сухой погоды. По
степени загрязненности эти стоки соответствуют
сточным водам коммунального хозяйства, а в некоторых случаях и превосходят их по отрицательным
характеристикам. Химический состав и объемы таких стоков зависят от благоустройства городских
территорий и от отраслевой принадлежности предприятий в населенных пунктах.
Значительную опасность для природных вод
представляют собой атмосферные осадки, содержащие большое количество загрязняющих веществ.
Так, например, при выпадении кислотных дождей,
содержащих повышенные количества соединений
серы и азота, в подземных водах резко повышается
содержание металлов, в частности свинца, меди,
цинка, кадмия и особенно алюминия, который поступает через корневые системы в древесные ткани
и производит токсическое или даже летальное действие на растения.
Важным источником загрязнения природных
вод следует считать речной транспорт, с которого
поступают воды машинных отделений, содержащие
нефтепродукты, отработанные масла и канцерогенные полициклические углеводороды, а также хозяйственно-бытовые стоки, сухой мусор с кораблей,
другие жидкие и твердые отходы.
В Украине сложилась ситуация, при которой
практически все поверхностные, а в отдельных регионах и подземные воды по уровню загрязнения не
отвечают требованиям стандарта на источники водоснабжения. В то же время имеющиеся очистные

сооружения, технологии очистки и обеззараживания питьевой воды не способны очистить ее до
уровня показателей безопасности.
Питьевое водоснабжение Украины почти на
80% обеспечивается поверхностными водами. Экологическое состояние поверхностных водных объектов и качество воды в них являются решающими
факторами санитарного и эпидемического благополучия населения. Потенциальные запасы поверхностных вод Украины оцениваются около 209,3 км3
в год, из которых 25% формируется в пределах государства. В то же время большинство бассейнов
рек гигиенической классификации водных объектов
по степени загрязнения можно отнести к загрязненным и очень загрязненным.
Исследование качества воды водоемов свидетельствуют об их загрязнения неочищенными и недостаточно очищенными стоками с перегруженных
канализационных очистных сооружений, которые в
большинстве случаев находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, нарушение процессов самоочищения водоемов в результате образования искусственных водохранилищ и неудовлетворительного режима их эксплуатации.
Высокий уровень техногенной нагрузки на водоемы и использование устаревших технологий
подготовки питьевой воды, рассчитанные на доведение природной воды до качества питьевой только в
случае, когда исходная вода соответствует I классу
поверхностных источников водоснабжения, не позволяют обеспечить население качественной и безопасной для здоровья человека питьевой водой. На
сегодня практически все водоемы по уровню загрязнения приблизились к III классу, а состав очистных
сооружений, технологии водоочистки и водоподготовки фактически не изменились [3].
Имеет место рост нитратного загрязнения грунтовых вод в результате антропогенной нагрузки.
Эффективных методов удаления нитратов из воды в условиях децентрализованного водоснабжения
практически не существует. Загрязнение воды нитратами приводит к возникновению заболевания
водно-нитратной метгемоглобинемии у детей, снижение общей резистентности организма способствует увеличению уровня общей заболеваемости, в
том числе инфекционными и онкологическими болезнями.
Одним из направлений повышения эффективности водопользования является охрана водных ресурсов от загрязнения. Для определения перспективных путей инновационно-технологической модернизации водохозяйственного комплекса следует
разработать: методы очистки промышленных и коммунально-бытовых сточных вод с учетом утилизации осадков; научно обоснованные нормативы качества воды для технологических операций; систему
очистки и повторного использования стоков живот160
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новодческих комплексов; технологические процессы опреснения для водоснабжения и очистки
сточных вод; научные рекомендации по предотвращению загрязнения природных вод неорганизованным поверхностным стоком из городов, промышленных узлов и сельхозугодий.
Развитие и размещение производительных сил
связаны также с оценкой объективно обусловленных ограничений по изменению водного режима водотоков с точки зрения социального фактора и сохранения экосистемы. На этой основе согласуются
требования отраслей (объектов) хозяйственной деятельности к водному режиму и использованию водотоков, водоемов и окружающих территорий путем формирования водохозяйственных комплексов
на определенный расчетный уровень.
Решение вопросов развития и размещения производительных сил должно базироваться на комплексном прогнозе социально-экономического развития с обязательным учетом региональных мероприятий по охране природы и рационального природопользования. Водные ресурсы являются едва ли
не самым детерминирующим фактором социальноэкономического подъема и устойчивого развития
территорий [5].
Учитывая сокращение объемов производства в
горно-металлургическом комплексе и химической
промышленности вследствие длительного экономического кризиса, в ближайшей перспективе следует
ожидать снижения сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна Черного и Азовского морей.
Негативная для отечественной металлургии и
химии конъюнктура на мировых рынках в рамках
зоны свободной торговли с ЕС на фоне дезинтеграции со странами ЕАЭС, заставляет пересмотреть
приоритеты социально-экономического развития
административно-территориальных единиц Южного экономического района [6]. Одним из таких
приоритетов должно стать развитие индустрии рекреации, а ее полноценное развитие невозможно без
существенного улучшения экологического состояния бассейнов Черного и Азовского морей.
Для того, чтобы процесс водопользования стал
более регулируемым и контролируемым должны
быть смещены его приоритеты в такую институциональную плоскость, которая будет учитывать особенности трансформационных процессов, которые
имели и имеют место в сфере природопользования
и в других звеньях национальной экономики в течение последних 26 лет, и отталкиваться от тех условий, которые возникли в результате мирового экономического кризиса. Это приведёт, в свою очередь,
к переходу к новой разумной индустриализации,
особенно в крупных промышленных городах Украины [7].
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Выводы и рекомендации. На сегодня первоочередной задачей обеспечения экономного водопользования в сфере промышленного производства
является разработка механизма стимулирования
субъектов предпринимательской деятельности (основных водопользователей) до внедрения оборотных систем водоснабжения, а также модернизации
водозаборов и систем водоотведения. Необходимо
также проведение пилотного проекта реконструкции существующих систем водоснабжения на основе использования форм и источников инвестиционного обеспечения, апробированных в странах Европейского Союза, для формирования инструментария имплементации такого опыта на большинстве
промышленных предприятий [4].
В первую очередь необходимо провести оценку
допустимых форм, методов и способов имплементации хозяйственного водопользования в действенный фактор социально-экономического подъема.
Трудно согласиться с тем, что своеобразной панацеей от нерационального водопользования является
внедрение системы бассейнового управления водными ресурсами. Так, значительный плюс этого нововведения заключается в том, что водный бассейн
рассматривается как единое целое в системном
единстве отдельных ее составляющих, и это позволяет выработать комплекс мер, которые не будут
взаимоисключающими, а органично дополнять друг
друга в вопросах использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов. Но эта мера (институционализация бассейнового управления) не решает
ряда существенных проблем, которые сегодня осуществляют решающее влияние на динамику водопользования. Это касается в первую очередь инвестиционного обеспечения реализации водохозяйственных и водоохранных проектов, внедрения прогрессивных форм организации водохозяйственного
предпринимательства, пересмотра государственной
экономической политики по изъятию рентных доходов, создаваемых при привлечении водных ресурсов
в процесс хозяйственного оборота, наполнения
местных бюджетов и создания новых рабочих мест.
Но тут же необходимо отметить, что реализация вышеуказанных задач возможна при условии
масштабных изменений в Водном кодексе, в первую
очередь по расширению институциональных границ
владения, пользования и охраны водных ресурсов с
целью недопущения экономических и правовых
коллизий, связанных с внедрением новых форм организации предпринимательской деятельности в отдельных звеньях водохозяйственного комплекса.
Более того, достижения указанных выше позитивов находится в прямой зависимости от того,
насколько взаимодополняющими и взаимосогласованными будут императивы, которые лягут в основу
государственной политики активизации предпринимательского сектора в водном хозяйстве. Имеется в
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виду: не возникнет ли значительный антагонизм
между стратегическими приоритетами предпринимательских структур и требованиями экологической
безопасности водопользования и интересами местного населения. Не допустить протекания такой тенденции можно в случае формирования эколого-экономических векторов водопользования, представляющих собой наиболее базовые установки экологического, финансового и институционального характера, которые поставят предпринимателя водопользователя и предпринимателя-владельца в ситуацию
перманентного соблюдения основных положений
существующего правового поля использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.
Перестройки требует и фискальная система водопользования, которая должна способствовать экономии водных ресурсов, обязывать органы местного
самоуправления в максимальной степени изымать у
природопользователей «водную ренту», катализировать процессы инновационного обновления водоохранной инфраструктуры и материально-технической базы водопотребления [9]. В первую очередь
для решения этой задачи необходимо запустить процесс пересмотра принципов межбюджетных отношений в сфере распределения водного дохода и финансирования водоохранных мероприятий. Перспективным рассматривается вариант повышения
доли отчислений за использование водных ресурсов
в местные бюджеты и их привязки к инвестиционному обеспечению региональных водоохранных
программ, а также развитию отраслей «пассивного
водопользования».
Другая сторона рационализации водопользования заключается в том, что использование водных
ресурсов не ограничивается только сферой водного
хозяйства, а распространяется на большинство межотраслевых комплексов национального хозяйства,
каждый из которых отмечается технологической,
производственно-технической и функциональнопродуктовой неоднородностью [8]. Поэтому основные контуры ресурсосберегающего водопользования должны согласовываться с реализацией отдельных отраслевых приоритетов, чтобы в максимальной степени приблизить приоритеты использования
водных ресурсов к приоритетам отдельных сфер
приложения капитала и региональных особенностей
размещения производительных сил. Уже есть ряд
факторов, которые сами по себе способствуют стимулированию экономии использования водных ресурсов. Это, в частности, усиление дифференцированности в оплате коммунальных услуг за потребленную воду путем установления водосчетчиков.
Эта тенденция в ближайшей перспективе наберет еще больший размах и перенесет центр тяжести
проблем водопользования из сферы ресурсосбережения в сферу экологизации. Это, в первую очередь,
касается обновления материально-технической

базы канализационных сетей, очистных сооружений
и инфраструктуры водозаборов. Нужно выработать
рычаги фискального стимулирования повторного и
оборотного водопользования, чтобы снизить объемы водозабора, в первую очередь, для нужд промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства. Это же касается и проблемы потерь
воды при ее транспортировке. Решить эту проблему
можно путем комплексной модернизации системы
водоснабжения и водопотребления, в первую очередь, городского хозяйства, возможно при условии
формирования конкурентной среды на рынке водохозяйственных услуг.
Конкурентную среду следует сформировать
также и при определении эффективного собственника водохозяйственных сооружений после снятия
моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо сформировать
стимулирующий инструментарий, который заинтересует предпринимательские структуры в перспективности водохозяйственного бизнеса (осушение и
орошение сельскохозяйственных угодий). Тем более сейчас материально-техническая база, особенно
осушительных систем, находится в полуразрушенном состоянии из-за бесхозяйственности и бесконтрольности со стороны областных государственных
водохозяйственных предприятий. Это и отразилось
на значительном ухудшении урожайности сельскохозяйственных культур на осушенных землях в
связи с невозможностью водохозяйственных сооружений поддерживать благоприятный для вегетативного периода роста растений водный режим.
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механизмы формирования интегрированной системы превентивных мер по инновационно-технологической модернизации, которая будет направлена не на ликвидацию и возмещение последствий
загрязнения, а на предотвращения. Сформированы
приоритетные направления инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного
водопользования и жилищно-коммунального хозяйства путем предоставления фискальных (кредитных
и налоговых) преференций предприятиям, которые
активно внедряют безводные и маловодные технологии, расширяют мощности очистных сооружений
и начинают использовать перспективные формы
безопасного водопользования.
Ключевые слова: инновационно-технологическая модернизация, институциональное обеспечение, водохозяйственный комплекс Украины, инновационное развитие регионов, устойчивое развитие.

Колтунович О. С. Проблеми і передумови
інноваційно-технологічної модернізації індустрії
промислового водокористування та житлово-комунального господарства
У статті проаналізовано проблеми і передумови
інноваційно-технологічної модернізації індустрії
промислового водокористування та житлово-комунального господарства. Визначено механізми формування інтегрованої системи превентивних заходів
щодо інноваційно-технологічної модернізації, яка
буде спрямована не на ліквідацію та відшкодування
наслідків забруднення, а на запобігання. Сформовано пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації індустрії промислового водокористування та житлово-комунального господарства
шляхом надання фіскальних (кредитних і податкових) преференцій підприємствам, які активно впроваджують безводні і маловодні технології, розширюють потужності очисних споруд і починають використовувати перспективні форми безпечного водокористування.
Ключові слова: інноваційно-технологічна модернізація, інституційне забезпечення, водогосподарський комплекс України, інноваційний розвиток регіонів, сталий розвиток.

Koltunovych O. The problems and prerequisites for innovative and technological modernization
of the industry of industrial water use and housing
and communal services
The article analyzes the problems and prerequisites
of innovative and technological modernization of the industry of industrial water use and housing and communal services. The mechanisms for the formation of an
integrated system of preventive measures for innovation
and technological modernization, which will be aimed
not at eliminating and compensating for the effects of
pollution, but on prevention, are defined. Priority directions of innovative and technological modernization of
the industry of industrial water use and housing and
communal services have been formed through the provision of fiscal (credit and tax) preferences to enterprises
that actively introduce waterless and low-water technologies, expand the capacities of treatment plants and start
using promising forms of safe water use.
Keywords: innovation-technological modernization, institutional support, water management complex
of Ukraine, innovative development of regions, sustainable development.

Колтунович А. С. Проблемы и предпосылки
инновационно-технологической модернизации
индустрии промышленного водопользования и
жилищно-коммунального хозяйства
В статье проанализированы проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного водопользования
и жилищно-коммунального хозяйства. Определены
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ1
Забезпечення ефективного розвитку трудової
сфери є пріоритетним напрямом модернізації суспільних відносин, спрямованих на соціально-економічне зростання і підвищення конкурентоспроможності країни, створення умов для національного відродження та євроінтеграції. Розвиток трудової
сфери сприяє розширенню можливостей людини в
процесі трудової діяльності шляхом забезпечення
зайнятості та оплати праці відповідно до освітньокваліфікаційного рівня, створення гідних та безпечних умов праці, відтворення економічно активного
населення, ефективного використання трудового
потенціалу суспільства і людини. Проте, нині залишається нерозвиненим соціальний діалог, знижуються цінність праці і статус працівника, поширюється неефективна зайнятість, непродуктивно використовуються ресурси праці, залишається низьким
рівень її оплати. Це перешкоджає створенню сприятливих умов розвитку трудової сфери та потребує
посилення соціальної відповідальності суб’єктів
трудових відносин на різних рівнях управління.
Адже використання принципів соціальної відповідальності виступає важливим і найбільш перспективним важелем впливу на розвиток трудової сфери.
Теоретичні та практичні засади становлення
принципів соціальної відповідальності визначені у
наукових працях А. Колота, Г. Задорожного,
М. Дейч, І. Булєєва, А. Єрмоленко, В. Звонаря, І. Лебедєва, О. Олійник, В. Шаповал та ін. Підходи, напрями і механізми розвитку трудової сфери досліджені в роботах В. Антонюк, О. Грішнової, С. Калініної, С. Кожем’якіної, Т. Костишиної, В. Костриці,
Л. Лутай, О. Макарової, В. Надраги, І. Новак, О. Новікової, Ю. Маршавіна, І. Петрової, М. Руженського,
У. Садової, С. Цимбалюк, А. Черкасова, Л. Шамілевої, Л. Шаульської, Л. Шевченко, І. Ящишиної та інших вітчизняних вчених. Разом із тим проблема розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності залишається актуальною. Необхідною є
розробка дієвих інструментів та методів інтеграції

принципів соціальної відповідальності, що сприятиме реформуванню соціально-трудових відносин.
Однак, актуальність проблеми забезпечення
розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності з кожним роком зростає перш за все у
зв’язку із зростанням потреби у реалізації перспективних стратегій інтеграції України до кола високорозвинених країн світу. Суб’єкти трудової сфери все
сильніше зазнають впливу зовнішнього середовища
і мають відповідно реагувати на його запити. Збільшення ролі людини у трудовому процесі підвищує
вимоги до якості трудового життя, гідного робочого
місця, справедливої винагороди за працю, ефективної зайнятості. Зростають вимоги до підприємств та
роботодавців щодо якості трудового потенціалу,
який є головним важелем інноваційного розвитку
країни та переходу України до V та VI технологічних укладів. Ці вимоги стають основою для розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності.
Така ситуація впливає на роль держави у цих
процесах, яка має гармонійно регулювати відносини
суб’єктів трудової сфери та створювати умови і
можливості для запровадження соціальної відповідальності на всіх рівнях управління. Поки що ефективність державного управління у цьому напрямі є
невисокою. В Україні не прийнято Трудовий кодекс,
невдалими залишилися спроби прийняти державну
стратегію збереження та розвитку трудового потенціалу, а також не вийшла зі стану проекту Концепція
національної стратегії соціальної відповідальності
бізнесу в Україні, яка ще у передвоєнний період
(2012-2013 рр.) пройшла широке громадське обговорення.
Концептуальні підходи до формування відповідного проекту мають ураховувати теоретичне та
науково-методичне обґрунтування розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності, базуватись на оцінці стану та проблем у цій сфері, враховувати ступінь загроз національній безпеці в соці-

1

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/29-2017.
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ально-трудовій сфері, потреби економіки та виробництва, а також необхідність модернізації соціально-трудових відносин у системі суспільних відносин.
Метою статті є розкриття моделі та структури
Концепції розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності в Україні шляхом визначення засад, принципів, основних напрямів та механізмів її реалізації.
Інформаційним підґрунтям даної Концепції виступають Конституція України, трудове та соціальне законодавство України, міжнародні стандарти
у сфері праці, соціальної відповідальності та сталого
розвитку, офіційні матеріали і документи міжнародних організацій, зокрема офіційні видання Міжнародної організації праці, дані Державної служби статистики України, Державної служби зайнятості України, праці вітчизняних і зарубіжних учених.
Виклад основного матеріалу. Формування
концепції соціальної відповідальності почалося зі
змін, у трудовій сфері західних країн, які займалися
розробкою та успішною реалізацією принципів соціальної відповідальності ще з 50-х років ХХ ст.
Увага до неї була обумовлена різкими змінами у
сфері праці промисловості. Так, у Великобританії
протягом XIX в. частка населення, зайнятого в промисловості, зросла з 20 до 60% [4]. Ці зміни вплинули на всі сфери: виробничу, трудову, на повсякденний побут, матеріальну і духовну політику і релігію.
Серед науковців, представників бізнес-середовища, державних службовців актуалізується необхідність розвитку соціальної відповідальності. Бізнес, влада та суспільство потребують формування
системи взаємовідносин, де кожна із сторін бере на
себе відповідальність за якісне виконання своїх обов'язків, вирішення спільних проблем, що формує
простір довіри, взаємоповаги та надає кожній із сторін нові можливості розвитку.
Система базується на тому, що бізнес бере на
себе відповідальність за вирішення суспільних
проблем, забезпечення гідних умов праці, держава
ініціює та надає пільги соціально відповідальним
компаніям, покращуючи економічний стан країни та
свій імідж на міжнародному рівні, але реалізація
усіх положень соціальної відповідальності та отримання кожною із сторін своїх переваг стає можливим лише за наявності відповідальної особистості,
яка стане основою реалізації теорій соціальної відповідальності у суспільстві та обумовить формування соціально відповідальної держави.
Міжнародні приклади реалізації програм з СВ є
корисними та необхідними для України як орієнтири для наслідування, але західний досвід потребує
адаптації до українських реалій. Тільки розробивши
свою національну модель СВ, яка враховуватиме український менталітет, особливості ведення бізнесу
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пішна реалізація. Особливе значення у системі СВ
займає рівень особистості, адже саме відповідальність людини формує ступінь розвиненості відповідальності у суспільстві в цілому.
Як системний об’єкт соціальна відповідальність має складну структуру, провідна роль якої належить саме особистісному рівню – людині як головному суб’єкту конкретної діяльності. Проте має
бути соціально відповідальним не тільки індивід, а
й інші суб’єкти – бізнес, суспільство, держава. Кожний відповідно до своєї місії «…несе відповідальність усередині системи, особливо в тих випадках,
коли він своїми діями, … або бездіяльністю у вигляді невиконання своїх обов’язків може порушити
систему». Отже, соціальна відповідальність не означає відповідальності всіх і безвідповідальності кожного, робить висновок А. Колот [5].
Соціальна відповідальність як суспільне явище
характеризує якість системи суспільних відносин, їх
стабільність, усталеність і спрямованість, що особливо цінно у ситуаціях різких змін, нестабільності.
Найбільш складним та необхідним для розкриття сутності змісту та понять будь-якого явища,
що досліджується, є визначений та систематизований категоріальний апарат, який використовується в
процесі залучення науково-практичного результату.
Ускладнює формування визначень – їх відсутність у
трудовому законодавстві України. Авторами пропонується понятійний апарат, який базується на теоретичних і практичних результатах дослідження. У авторській редакції пропонується включити до Концепції такі визначення.
Трудова сфера – це суспільно-виробниче середовище, у якому відбувається задіяння трудового
потенціалу до праці, формування соціально-економічних та соціально-трудових відносин.
Сфера праці – це система залучення економічно-активного населення до трудової діяльності,
яка передбачає виконання певних трудових обов’язків, відповідальність та винагороду за трудову діяльність.
Трудовий потенціал – це сукупність якісних
рис та можливостей людини до здійснення трудової,
соціально-економічної, підприємницької, інноваційної, творчої діяльності.
Соціальна відповідальність у сфері праці – є
соціальним ресурсом суб’єктів соціально-трудових
відносин, який забезпечує баланс інтересів сторін на
засадах соціального діалогу, дозволяє досягти цілей
соціально-економічного і сталого розвитку, сприяє
процесу формування та реалізації конструктивних
рішень у цій сфері.
Суб’єкти трудової сфери – людина, трудовий
колектив, підприємство, бізнес-організація, держава, суспільство, домогосподарства, громадські організації.
Суб’єкти соціальної відповідальності – індивід, суспільство, бізнес, влада, держава.
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Сторони соціально-трудових відносин – наймані працівники, уповноважені ними органи – профспілки; роботодавці, уповноважені ними органи,
власники, адміністрація підприємства, уряд (державні органи управління національного, регіонального, територіального та місцевого рівнів), третій
сектор (громадські ради, об’єднання громадян та інститутів територіального, професійного, економічного самоуправління).
Соціальна відповідальність держави у трудовій сфері – це діяльність, спрямована на реалізацію інтересів людини праці, на убудованість трудової сфери в систему господарювання на засадах сталого розвитку, на взаємозв’язок трудової та інноваційної сфери, на реалізацію законодавства у трудовій сфері.
Соціальна відповідальність бізнесу – зобов’язання здійснювати економічну діяльність з
урахуванням вимог забезпечення сталого розвитку
та поліпшення якості життя працівників.
Соціальна відповідальність роботодавця –
це свобода вибору сфери діяльності та реалізована
усвідомленість гідно виконувати обов’язки та вимоги перед персоналом, споживачами, партнерами,
державою, собою (об’єктом вибору) щодо набуття
конкурентних переваг у підприємницькій сфері та
позитивного соціального іміджу у суспільстві.
Соціальна відповідальність працівника – це
свобода вибору сфери праці, реалізована здатність
до результатів праці, додержання вимог трудового
процесу та професійного розвитку.
Соціальна відповідальність суспільства
щодо розвитку трудової сфери полягає у виконанні
обов’язків щодо збереження трудового потенціалу,
нагромадження людського та інтелектуального капіталу, забезпечення додержання трудових прав і гарантій, відродження цінності праці і працівника,
становлення соціального діалогу і виробничої демократії.
Глобальна соціальна відповідальність полягає в усвідомленні людством потреб збереження
людської цивілізації та природніх ресурсів планети
для гідного існування та розвитку людства.
Розвиток трудової сфери – це процес прогресивних змін, спрямованих на гідне функціонування
трудової сфери та її перспективу.
Управління розвитком трудової сфери – це
процес цілеспрямованого впливу на суб’єкти та
об’єкти трудової сфери з метою досягнення конкурентоспроможності персоналу, виробництва, продукції та створення умов для економічного зростання.
Запорукою успішного досягнення цілей Концепції є дотримання базових принципів, які необхідно сформулювати відповідно до вимог прогресивного розвитку об’єкту дослідження. Більшість
авторів Концепції орієнтується на загальні прин-

ципи, без яких неможлива реалізація будь-якої концепції. Це – верховенство права, соціальна справедливість, комплексність тощо. Одночасно, мають визначатись принципи, які є базою для врахування
особливостей та характеристик об’єкту та процесів,
які є предметом Концепції розвитку трудового потенціалу на засадах соціальної відповідальності.
До принципів Концепції розвитку трудової
сфери на засадах соціальної відповідальності пропонується віднести такі:
відродження цінностей праці і працівника;
висока соціальна престижність людини праці;
забезпечення гідних та безпечних умов праці;
верховенство права;
соціальна справедливість;
свобода вибору людини своєї трудової діяльності;
відповідальність за результати праці;
попередження виникнення внутрішніх та зовнішніх небезпек у сфері праці;
запобігання трудовим конфліктам;
забезпечення балансу інтересів та взаємної відповідальності працівника, роботодавця, держави
щодо ефективного функціонування трудової сфери;
взаємоузгодженість розвитку трудової сфери та
сталого розвитку;
соціальний діалог та соціальне партнерство у
соціально-трудовій сфері на національному та міжнародному рівнях;
інтеграція в міжнародні трудові системи;
ресурсне забезпечення розвитку трудової сфери;
розмежування повноважень та відповідальності між суб’єктами в системі соціально-трудових і
суспільних відносин щодо розвитку трудової сфери;
розвиток виробничої демократії, конструктивна взаємодія з громадянським суспільством
тощо.
Теоретичні узагальнення, науково-методичні
оцінки, аналіз соціологічних опитувань, експертиза
правових документів, дали підставу визначити пріоритетні та основні напрями розвитку трудової сфери
[1-3]. Забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності має здійснюватися через вдосконалення системи управління за такими пріоритетними напрямами:
удосконалення трудового законодавства України, правових положень із забезпечення розвитку соціальної відповідальності, реалізації та захисту трудових прав громадян в системі соціально-трудових
та суспільних відносин;
запровадження у систему професійної та вищої
освіти філософії соціальної відповідальності у сфері
праці, формування переваг соціально-відповідальної поведінки у суспільній свідомості, у всіх сферах
життєдіяльності суспільства, передусім – у трудовій;
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орієнтація державного управління на розвиток
трудової сфери із застосуванням принципів соціальної відповідальності;
підвищення цінності праці і працівника в системі суспільних відносин, ініціювання трудової та
інноваційної активності ефективної зайнятості.
Вищезазначені напрями визначають найгостріші проблеми трудової сфери вирішення яких стає
можливим при одночасній реалізації основних напрямів, які мають забезпечити ефективне управління трудовою сферою. До них належать такі:
запровадження гідної праці, високої якості трудового життя, сприяння розвиненості соціальнотрудових відносин;
запобігання виникненню ризиків у трудовій
сфері, посилення відповідальності за негативні наслідки реалізації виробничих ризиків, укріплення
якісної системи управляння охороною праці;
попередження виникнення та мінімізація рівня
«тінізації» трудових відносин;
стимулювання інноваційної активності, нововведень, продуктивності праці;
розвиток ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості;
забезпечення високої вартості робочої сили та
ефективності праці, підвищення якості робочої сили;
розвиток соціального діалогу та колективнодоговірного регулювання, демократизація виробничих відносин.
У практиці стратегічного планування в Україні
методичні засади щодо формування концепцій,
стратегій та програм передбачають застосування
критеріїв досягнення поставлених цілей. Вони передбачають кількісне та якісне визначення бажаного
стану і досягнення певного рівня розвитку. Критерії
досягнення цілей розвитку трудової сфери на засадах сталого розвитку доцільно розподілити на цільові та супровідні.
До цільових критеріїв належать:
наявність умов та можливостей для забезпечення умов гідної праці та якості трудового життя;
дотримання трудових прав та гарантій у сфері
праці;
становлення і підвищення значущості цінності
праці і цінності працівника;
поширення духовно-моральних цінностей у суспільстві, формування сприятливих умов для соціально відповідальної поведінки;
забезпечення свободи вибору і гарантій зайнятості;
укріплення здоров’я працюючих – продовження тривалості трудового життя;
високий освітній, професійний, культурний рівень суб’єктів трудової сфери;
забезпечення якісного і ефективного управління розвитком трудової сфери;
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забезпечення взаємоузгодженості сталого та
трудового розвитку;
До супровідних критеріїв належать:
якісне трудове законодавство, що відповідає
внутрішнім національним потребам та зовнішнім
міжнародним вимогам з соціальної відповідальності;
вбудованість трудової сфери як підсистеми соціальної політики з урахуванням принципів соціальної відповідальності;
запровадження принципів соціальної відповідальності на всіх рівнях управління трудовою сферою;
сталий процес переходу системи управління до
використання принципів соціальної відповідальності в трудовій сфері;
усвідомлення суб’єктами трудових відносин
значущості соціальної відповідальності у трудовій
сфері та забезпечення її запровадження.
Визначені пріоритетні та основні напрями є головними складовими моделі, яка визначає концепцію розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності (див. рисунок).
Реалізація пріоритетних та основних напрямів
забезпечення розвитку трудової сфери на засадах
соціальної відповідальності є реальною та можливою за умов визначення системи заходів, які необхідні для їх впровадження.
Удосконалення трудового законодавства
України, укріплення правових положень із забезпечення захисту трудових прав громадян, розвитку соціальної відповідальності в системі соціально-трудових та суспільних відносин потребує:
правового визначення та розподілу відповідальності між органами державної влади за стан розвитку трудової сфери, формування механізму затребування відповідальності за невиконання обов’язків
у цій сфері;
посилення ефективності судової системи щодо
забезпечення захисту трудових прав працюючих;
визначення в змісті генеральних і регіональних
угод потреби розвитку трудової сфери, високої якості трудового життя, цінності праці і працівника;
адаптації вітчизняного законодавства про працю до міжнародних стандартів у цій сфері;
посилення Державної програми із захисту прав
людини на трудову спрямованість;
підвищення правової грамотності працюючих
щодо самозахисту власних трудових прав, формування в них свідомості переваг соціальної поведінки;
посилення відповідальності державного нагляду за якістю та ефективністю контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства,
забезпеченням прав і гарантій у сфері оплати й охорони праці і зайнятості;
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забезпечення

Організаційно-управлінське
забезпечення

Кадрове
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Інформаційне
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Джерело: розроблено А.Д.Паньковою (А.Д. Шастун).
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Рисунок. Концептуальна модель розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності

Правове
забезпечення

Забезпечення високої вартості та якості робочої сили, ефективності праці

Стимулювання інноваційної активності, нововведень, продуктивності праці

Механізми реалізації концепції

Запровадження в систему професійної та вищої освіти дисциплін з соціальної відповідальності у сфері праці

Запобігання «тінізації» трудових відносин

Зниження ризиків у трудовій сфері, посилення відповідальності за негативні наслідки реалізації виробничих ризиків, зміцнення якісної системи управління охороною праці

Модернізація державного управління трудовою сферою із застосуванням принципів соціальної відповідальності

Ініціювання ефективної зайнятості, трудової та інноваційної
активності в системі суспільних відносин

Підвищення якості трудового життя, розвиток соціально-трудових відносин, забезпечення умов для гідної праці

Реалізація та захист трудових прав громадян у системі соціально-трудових і суспільних відносин

Пріоритетні та основні напрями

Критерії досягнення цілей розвитку: наявність умов та можливостей для забезпечення гідної праці; дотримання трудових прав та гарантій у сфері
праці; підвищення продуктивності праці; зміцнення здоров’я працюючих та продовження тривалості трудового життя; високий освітній, професійний,
культурний рівень трудового потенціалу; підвищення вартості національної робочої сили; забезпечення якісного і ефективного управління розвитком
трудової сфери; взаємоузгодженість сталого та трудового розвитку; запровадження принципів соціальної відповідальності на всіх рівнях управління
трудовою сферою

Принципи розвитку трудової сфери: відродження цінностей праці та працівника; забезпечення гідних і безпечних умов праці; верховенства права;
соціальної справедливості; свободи вибору людиною виду трудової діяльності; відповідальності за результати праці; забезпечення прав і гарантій
соціальної захищеності працюючих; запобігання трудовим конфліктам; затребування відповідальності за наявність несприятливих і небезпечних умов
праці; забезпечення балансу інтересів та взаємної відповідальності працівника, роботодавця, держави щодо ефективного функціонування трудової
сфери; розмежування повноважень та відповідальності між суб’єктами в системі соціально-трудових і суспільних відносин щодо розвитку трудової
сфери
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забезпечення сприятливих умов для здійснення
державного нагляду інспекцією праці щодо виконання трудового законодавства та затребування відповідальності у разі його порушення;
удосконалення інформаційного забезпечення
та обліку порушень трудового законодавства та запровадження статистичної звітності у цій сфері;
регламентація у трудовому законодавстві
обов’язків та відповідальності суб’єктів соціальнотрудових відносин щодо сталого розвитку, гідної
праці, якості трудового життя, виробничої демократії, корпоративної культури;
організація широкого громадського обговорення змісту проекту Трудового кодексу з широкою
участю профспілкових об’єднань у цих процесах;
визначення місця волонтерської діяльності в
системі трудових відносин, формування правової
регламентації їх діяльності як суб’єктів трудового
права.
Запровадження у систему професійної та вищої освіти філософії соціальної відповідальності
у сфері праці, формування переваг соціально відповідальної поведінки у свідомості населення в
усіх сферах життєдіяльності, у тому числі трудовій,
вимагає:
включення до всіх навчальних закладів України системи духовно-морального виховання дітей та
молоді, з урахуванням соціально відповідальної поведінки;
адаптація системи освіти України до міжнародних стандартів, включення до навчальних та методичних матеріалів загальних положень сталого розвитку, розкриття впливу та відповідальності кожної
людини на зовнішнє середовище та планету в цілому;
створення рівних умов та можливостей для різних верств населення у отриманні гідної та якісної
освіти;
розробка та впровадження вітчизняних підручників та науково-методичних матеріалів із соціальної відповідальності, з урахуванням національних
особливостей та трудового менталітету українців;
забезпечення плідної та довгострокової співпраці між підприємствами та освітніми закладами з
метою виховання та розвитку конкурентоспроможних, соціально відповідальних працівників.
Орієнтація державного управління на розвиток трудової сфери із застосуванням соціальної
відповідальності [2-5, 8-9] потребує:
удосконалення правових засад державного управління з розвитку трудової сфери із застосуванням
принципів соціальної відповідальності;
розробки та впровадження науково обґрунтованої державної та регіональних стратегій розвитку
трудової сфери із застосуванням принципів соціальної відповідальності;
розмежування відповідальності за розвиток
трудової сфери між центральними та регіональними
органами виконавчої влади;
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розробки у відповідності зі стандартами ЄС системи добору, призначення на посади, підвищення
кваліфікації та кар’єрного зростання державних
службовців у системи управління трудовою сферою;
розробки та впровадження чітких критеріїв
розвитку трудової сфери із застосуванням принципів соціальної відповідальності та оцінки на їх базі
ефективності роботи органів державної влади;
розвитку соціального партнерства в діяльності
органів державної влади, роботодавців та профспілок у трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності;
інформаційної популяризації у ЗМІ необхідності розвитку трудової сфери на засадах соціальної
відповідальності;
сприяння раціональному використанню трудового потенціалу ВПО;
створення можливостей для професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації
переселених громадян з урахуванням потреб місцевого ринку праці;
формування системи компетенцій для роботодавців, які створюють робочі місця для ВПО;
підвищення конкурентоспроможності ВПО
шляхом отримання нової професії відповідно до вимог ринку праці, шляхом надання ваучерів.
Підвищення цінності праці і працівника в
системі суспільних відносин, ініціювання трудової та інноваційної активності ефективної зайнятості вимагає:
формування, укріплення та відтворення в колі
соціальних цінностей населення пріоритетності цінностей праці, престижу людини праці;
сприяння становленню та розвитку соціальної
відповідальності особистості, суспільства, бізнесу
та держави через культивування її престижності як
національного інтересу на міжнародному та державному рівнях;
задіяння інформаційних ресурсів (ЗМІ, Internet,
соціальні мережі тощо) для поширення стимулювання і підтримки соціально відповідальної поведінки суб’єктів СТВ;
інформаційного забезпечення оцінки та прогнозування розвитку трудового потенціалу, соціально-трудових відносин, запровадження моніторингу в сфері праці.
Запобігання виникненню ризиків у трудовій
сфері, посилення відповідальності за негативні
наслідки реалізації виробничих ризиків, укріплення якісної системи управляння охороною
праці обумовлює запровадження таких заходів:
включити в законодавство про національну безпеку в коло загроз соціальній безпеці втрату престижності праці та працівника, десоціалізацію трудової
сфери;
забезпечити реалізацію у повному обсязі законодавства України про охорону праці та затребувати
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адресну відповідальність винних при його порушенні;
сприяти розвитку системи страхування виробничих ризиків, забезпечити підвищення ефективності систем страхування втрати роботи та здоров’я;
цільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування,
управління ними на основі рівного представництва
інтересів застрахованих громадян, роботодавців та
держави;
формування відносин економічної відповідальності суб’єктів охорони здоров’я: медичних закладів, медичних працівників, населення, роботодавців,
державних органів влади;
запровадити медичне страхування, посилити
профілактичну роботу зі збереження та відновлення
здоров’я працюючих;
забезпечити якість профогляду осіб для роботи
в несприятливих умовах та посилити відповідальність за неякісну експертизу;
посилити працеохоронну діяльність з профілактики виробничого травматизму та профзахворюваності;
посилення політики запровадження здорового
способу життя працездатного населення; обмеження реклами тютюну і алкоголю, боротьба з наркоманією;
розвиток системи економічної зацікавленості
роботодавців і працівників щодо дотримання вимог
охорони праці, поліпшення стану охорони праці,
створення безпечних і нешкідливих умов виробництва;
науково-методичне забезпечення проведення
аудиту промислової безпеки, оцінки ступеня професійних ризиків;
формування державних та регіональних програм адаптації та працевлаштування інвалідів АТО
та інвалідів з числа вимушених переселенців – ВПО.
Розвиток ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості потребує:
підвищення відповідальності суб’єктів суспільних та соціально-трудових відносин за реалізацію
гарантованого конституційного права на працю;
створення умов для зменшення рівня неформальної зайнятості;
забезпечення умов для зменшення рівнів вимушеної неповної зайнятості, необґрунтованих витрат
робочого часу;
регулювання територіальної мобільності населення з врахуванням ВПО та звільнених з військової
служби АТО;
підвищення зацікавленості і мотивації до створення робочих місць інвалідам війни на сході України, військовослужбовцям АТО, вивільнених з військової служби АТО;
запобігання втрати працівниками індивідуальних чи колективних трудових прав у наслідок змін в
організації виробництва та праці;

врегулювання діяльності приватних агентств
зайнятості, правове визначення їх обов’язків та відповідальності;
державного замовлення на підготовку кадрів за
пріоритетними напрямами навчання в залежності
від потреб економіки;
державної підтримки поширенню самозайнятості постійного моніторингу ринку праці вдосконалення статистичної звітності.
Стимулювання інноваційної активності, нововведень, продуктивної праці потребує:
стимулювання новаторської діяльності працівників, сприяння розробці та раціоналізаторських
пропозицій, відповідальності за їх впровадження;
посилення відповідальності за взаємозв’язок
між оплатою праці та інноваційною активністю працівника;
формування у працівників трудових компетенцій, здатності і потреб виконувати трудові функції
на рівні міжнародних стандартів;
сприяти конкурентоспроможності персоналу
підприємств (комп’ютерна грамотність, висока професійна мобільність, прагнення до успіху, інноваційна активність тощо);
посилення відповідальності за забезпечення захисту на інтелектуальну власність;
залучення провідних методів і прийомів нормування трудових процесів, поліпшення рівня відповідальності за ефективність організації праці зі спрямованістю на підвищення продуктивності праці.
Попередження виключення та мінімізація
рівня «тінізації» трудових відносин вимагає:
забезпечити відстеження причинно-наслідкових процесів формування та укріплення тіньових
відносин у трудовій сфері в контексті незастосування заходів відповідальності;
підвищити рівень правової культури громадян
щодо знання, затребування виконання своїх прав і
обов’язків;
удосконалити систему оподаткування щодо
зниження зацікавленості у тінізації трудових відносин;
удосконалити методи оцінки й обліку тінізації
та криміналізації трудових відносин;
створити умови для формування та реалізації
соціально відповідальної поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин;
посилити економічну, адміністративну та кримінальну відповідальність за здійснення «тіньової»
діяльності у всіх сферах економіки.
Забезпечення високої вартості робочої сили
та ефективності праці, підвищення якості робочої сили передбачає:
створення умов для забезпечення росту заробітної плати за рахунок чинників економічного зростання;
формування мотиваційної складової в системі
оплати для стимулювання реалізації умов сталого
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розвитку, зокрема зменшення ресурсоємності та матеріалоємності виробництва;
створення сприятливих умов щодо виконання
заробітною платою основних функцій – стимулюючої та відтворювальної;
формування можливостей до поступового наближення стандартів оплати праці до європейського
рівня;
реформування оплати праці у бюджетній сфері
з врахуванням чинників диференціації оплати праці
(рівня освіти, кваліфікації, спецстажу, складності та
якості праці);
Запровадження гідної праці, високої якості
трудового життя, сприяння розвиненості СТВ потребує:
зорієнтованості результатів діяльності органів
державного та регіонального управління на дотримання вимог забезпечення соціальної відповідальності щодо створення сприятливих умов для гідної
праці та підвищення якості трудового життя працюючого населення;
культивування у свідомості всіх верств населення переваг суспільних відносин, які базуються на
соціальній відповідальності Сторін соціально-трудових відносин, суб’єктів та інститутів суспільства
(людини, сім’ї, школи, колективу, підприємства, галузі, регіону, держави);
систематичного увідомлення населення через
мас-медіа, ЗМІ про переваги соціально відповідальної поведінки, її позитивні наслідки для людини, території, регіону, країни в цілому, формуючи в суспільній свідомості орієнтації на соціально-схвалювальні моделі поведінки;
стимулювати розвиток соціальної відповідальності бізнесу; сприяти активізації самоорганізації
підприємців із метою захисту їх інтересів, передусім
у сфері формування сприятливого правового поля
та раціонального використання підприємницького
потенціалу для вирішення соціально-економічних
проблем як окремих регіонів, так і держави в цілому
на засадах соціальної відповідальності;
формувати і сприяти розвитку правової, виробничої, економічної культури економічно-активного,
працюючого населення зокрема; для працівників
бізнес-компаній – сприяти формуванню і розвитку
організаційної культури та застосування їх положень на практиці і в поведінці;
забезпечити розвиток корпоративної соціальної відповідальності; для цього – створити національні премії та нагороди за окремими напрямами
корпоративної соціальної відповідальності; забезпечити організацію конкурсу для визначення найбільш соціально відповідальної компанії у країні,
переможці якого стануть учасниками партнерства з
державою та одержать пріоритети при наданні
держзамовлень.
Розвиток соціального діалогу та колективно-договірного регулювання, демократизації виробничих відносин потребує:
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сприяти збалансуванню інтересів Сторін соціально-трудових відносин на усіх рівнях управління
через виконання кожною Стороною своїх зобов’язань у межах Генеральної Угоди, галузевих та
регіональних угод, колективних договорів, нести
відповідальність за дестабілізацію і деструктивні
наслідки неправової і нерегламентованої поведінки;
налагодити соціальний діалог між владними
структурами та громадськими об’єднаннями через
застосування ефективних форм взаємодії на засадах
соціальної відповідальності і правової культури;
створювати сприятливе середовище для розвитку соціального діалогу, ефективної діяльності
суб’єктів господарювання, професійних спілок, організацій роботодавців та їх взаємодії з іншими інститутами громадянського суспільства через взаємовідповідальну взаємодію колегіальних тристоронніх органів;
упроваджувати і наслідувати кращий міжнародний і вітчизняний досвід з організації та ведення
соціального діалогу із застосуванням принципів соціальної відповідальності в налагодженні конструктивної взаємодії як між Сторонами соціального діалогу, так і між Сторонами соціально-трудових відносин;
прискорити розробку та затвердження Програми гідної праці на 2016-2019 рр. у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством
праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці, метою якої має бути сприяння гідній праці як фактору продуктивності праці
та ключовому елементу розвитку соціальної і трудової сфери в Україні;
створити систему заохочення роботодавців до
забезпечення умов гідної праці та покращення спроможності української робочої сили щодо працевлаштування і зайнятості.
Механізм реалізації Концепції розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності потребує правового, фінансового та економічного, кадрового, наукового, організаційного забезпечення.
Правове забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності здійснюється чинними законами та законодавчими актами
України та тими, що плануються для прийняття. Реалізація Концепції потребує розробки та прийняття
Трудового кодексу, розробки програм соціальноекономічного розвитку України та її регіонів.
Економічне забезпечення розвитку трудового
потенціалу визначається рівнем економічних можливостей держави, стабільністю функціонування
всіх секторів економіки, наявністю сприятливих
економічних умов стимулювання підприємців до
розвитку трудового потенціалу.
Фінансове забезпечення здійснюється через
нарощування та раціональне використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію стра-
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тегічних пріоритетів розвитку трудової сфери України.
Адміністративне та організаційне забезпечення розвитку трудового потенціалу здійснюється
шляхом проведення виваженої державної політики
відповідно до прийнятих законів, стратегій, концепцій та програм.
Кадрове забезпечення реалізується через формування висококваліфікованого кадрового складу
органів державної, місцевої влади, підвищення кваліфікації персоналу підприємств щодо новітніх методів, засобів, інструментів управління трудовою
сферою.
На сьогодні розвитку соціально-трудової сфери
притаманна перманентна трансформація, але вона
не має системного, цілеспрямованого характеру
[10]. Тому розвиток сфери праці в сучасних умовах
в Україні потребує відповідного фундаментального
наукового супроводу цього процесу, через обґрунтування управлінських рішень у соціально-трудовій
сфері, виваженість впровадження державної та регіональної соціально-економічної політики, розширення фінансування і надання державної підтримки
науковим установам для надання і проведення актуальних фундаментальних, практичних досліджень з
питань розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності.

Шастун А. Д., Панькова О. В. Концептуальні
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У статті розкрито концептуальні засади розвитку трудової сфери у контексті становлення багаторівневої системи соціальної відповідальності в
країні, сформовано відповідне інформаційне підґрунтя. Авторами запропоновано модель, структуру,
принципи, напрями та механізми забезпечення Концепції розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності в умовах модернізації суспільних відносин в Україні.
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В статье раскрываются концептуальные основы развития трудовой сферы в контексте становления системы социальной ответственности в Украине. Авторами сформирована соответствующая информационная база, а также предложены модель,
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ
КАПІТАЛОМ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Необхідність активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України пов'язана з ростом євроінтеграційних
процесів у зв'язку із приєднанням до Світової організації торгівлі, що вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Спостережуване підвищення інноваційної активності промислових підприємств переважно пов'язане зі зміною технологій і закупівлею нового обладнання. Продуктові інновації впроваджуються на досить низькому
рівні, що обумовлено існуючою на ринку праці
проблемою дефіциту кваліфікованого персоналу у
промисловості. Це викликано невідповідністю обсягів й якості підготовки персоналу професійно-технічними навчальними закладами, а також зі зниженням чисельності персоналу наукових організацій і
кількості фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи, що підвищує вимоги до персоналу підприємств при розробці й здійсненні інновацій. При цьому недостатня мотивація персоналу
до розвитку й нововведень є однією із причин його
низької інноваційної активності.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз методичних підходів управління персоналом спирається на
еволюцію класичних теорій використання трудових
ресурсів М. Вебера А. Файоля, Г. Форда до рівня
теорій управління людськими ресурсами А.Маслоу, Д. Ханта, Ф. Герцберга. Головним досягненням на даному етапі стає розгляд персоналу як
найціннішого ресурсу підприємства й врахування його потреб. Подальше вдосконалення
підходів до управління здійснювалося від принципів наукової організації праці Ф. Тейлора,
Г. Емерсона и Ф. Гілбрет до принципів гуманістичного підходу Е. Мейо , М. Фоллета, Г. Саймона . Даний етап еволюції підходів до управління
персоналом свідчив про перехід до доктрини «збагачення праці», відповідно до якої людина в процесі
своєї виробничої діяльності повинна регулярно
одержувати нові знання.
Метою статті є дослідження системи управління людським капіталом промислового підприємства в умовах активізації інноваційної діяльності
згідно зі стратегією його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Людський капітал становить основу інтелектуальних ресурсів підприємства. Знання, уміння й навички персоналу, що відповідають характеру діяльності даного підприємства, сприяють його еконоЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

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 виробництва. Вибіркове опитування показало, що в значної
частини працівників рівень кваліфікації або не відповідає тій роботі, що вони виконують, або недостатній. Опитування керівників підприємств Донецької області показав, що проблема підвищення кваліфікації є в цей час дуже актуальною практично для
всіх категорій працівників. З метою забезпечення
ефективного розвитку людського капіталу підприємствам необхідно використовувати стратегічне управління персоналом, інструментом якого є збалансована система показників. Ефективне управління
елементами людського капіталу на основі оцінки їхньої збалансованості й відповідності потребам інноваційної діяльності підприємства дозволить вирішити проблему дефіциту кваліфікованих інноваційно-активних кадрів у промисловості.
Однак людський капітал виступає не тільки
об'єктом управління, але й засобом рішення багатьох 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
конкурентоспроможності підприємства, використання нових сучасних технологій, підвищення ефективності й продуктивності. У цьому своєму значенні
використання людського капіталу вимагає нових
підходів до управління – лідерство, система мотивації, стиль управління, пріоритети, організація діяльності, корпоративна культура, соціальне партнерство. Всі ці фактори характеризують людський капітал як засіб впливу на соціально-економічні процеси. Формування й розвиток людського капіталу
здійснюється шляхом задоволення матеріальних,
соціальних і духовних потреб людини, загальної й
професійної освіти, розвитку його здібностей, талантів. 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 з
інноваційною діяльністю, тому що керівництво
зможе не тільки бачити повну картину забезпеченості людськими ресурсами, але й коректувати при не173
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обхідності різні характеристики персоналу. В основі
вибору стратегії інноваційної діяльності підприємства має бути оцінка людського капіталу, тому що
це дозволить оцінити збалансованість складових
людського капіталу й привести їх у відповідність зі
специфікою конкретної інновації. Відсутність комплексних науково-методичних підходів, що дозволяють коректувати елементи людського капіталу за-

лежно від виду, стадії життєвого циклу й темпу здійснення інновації послужило підставою розробки
концепції управління людським капіталом в умовах
інноваційного розвитку.
Загальна схема механізму управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку наведена на рисунку.
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Рисунок. Загальна схема механізму управління людським капіталом промислового
підприємства в умовах інноваційного розвитку [авторська розробка]
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Характерна риса даної моделі полягає в прийнятті рішень на основі розуміння цінності інтелектуального ресурсу для конкурентоспроможності
підприємства.
У рамках даного підходу можлива реалізація
таких прогресивних і пов'язаних із процесом нововведень тенденцій, як: забезпечення взаємодії працівників і груп між собою в інноваційному процесі;
активізація їх творчого й організаційного потенціалу; інтеграція зусиль усього персоналу підприємства в досягненні кінцевих результатів [1].
Без сумніву, для будь-якого підприємства в
умовах жорсткої конкуренції пріоритетним завданням є розширення кола споживачів. Врахування інтересів споживачів особливо важливе для продуктових інновацій, але при цьому також необхідне дотримання збалансованості всіх складових людського капіталу промислового підприємства. Саме
людським фактором визначається ефективність як
процесних, так і продуктових інновацій. Набір показників і підходи до оцінки людського капіталу будуть значно відрізнятися залежно від виду інновації,
а також стадії її життєвого циклу й темпів здійснення, що послужило підставою розробки науковометодичного підходу до виявлення особливостей
оцінки людського капіталу підприємства в умовах
інноваційного розвитку. Це дозволить сформувати
вимоги або деякі нормативи до різних складових
людського капіталу для ефективної розробки й реалізації інновації.
Процеси оцінки складових людського капіталу
промислового підприємства та оцінки збалансованості людського капіталу й параметрів розглянутої
інновації тісно взаємозалежні між собою, що відбито у специфіці підходу до оцінки людського капіталу підприємства в умовах інноваційного розвитку.
З урахуванням особливостей розглянутої інновації
виділяється набір методів оцінки елементів людського капіталу. Результати отриманих оцінок зіставляються з визначеними раніше вимогами до персоналу, на основі чого надається можливість виявлення ступеня відповідності елементів людського
капіталу виду інновації.
Серед напрямів управління інноваційним розвитком промисловості, що вимагають розробки адекватних механізмів координації й управління ними
для ліквідації можливих протиріч і досягнення збалансованості інтересів, що дозволяють розкрити
інноваційний потенціал суб'єктів господарювання й
вітчизняної промисловості виділяються науковотехнічні, організаційно-комунікаційні, фінансовоекономічні напрями [2]. При цьому не виділяються
аспекти, пов'язані із приведенням у відповідність
елементів людського капіталу цілям інноваційного
розвитку. Д. Воронковим и Ю. Погореловим запропоновано підхід до управління інноваційними проектами [3], що враховує фази й життєвий цикл інно-
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вації, але при цьому не враховуються особливості
різних видів нововведень, не виявляється відповідність 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 здійснювати комплексне регулювання складових людського
капіталу для ефективного освоєння й здійснення нововведень. Так, А. Гриньов пропонує підхід до стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств машинобудування [4]. О. Амоша, В. Антонюк
и А. Землянкін наводять модель механізму стимулювання інноваційної активності персоналу на виробничому рівні [5].
В. Кравченко розробив методику аналізу стимулювання праці в інноваційній діяльності управлінського персоналу промислових підприємств [6].
Обмеженням є врахування специфіки праці тільки
управлінського персоналу, що не дозволяє розглядати всі категорії персоналу при здійсненні інноваційної діяльності підприємства. Таким чином, вченими переважно розглядається регулювання одного
з елементів людського капіталу промислового підприємства, що не дозволяє комплексно враховувати
всі аспекти такої багатогранної категорії як людський капітал.
Результати проведеного аналізу методичних
підходів до управління людським капіталом підприємств вказують на наявність обмежень, пов'язаних з
управлінням людським капіталом не на основі коректування окремих його складових, а на основі
формування загального набору рекомендацій з управління персоналом. При цьому вченими не завжди
ставиться завдання управління людським капіталом
в умовах інноваційного розвитку.
В Україні останніми роками трохи активізувалася робота із продажу інновацій. Правда, на відміну від прийнятого на Заході внутрішнього трансферту результатів інноваційної діяльності українські підприємства часто продають ліцензії на результати НТР, які ще не впроваджувалися, а купують за кордоном технології, створені вже 10-15 років тому, продовжуючи, таким чином, їхній життєвий цикл. У той же час вкрай незадовільною є
структура придбаних за кордоном ліцензій. Зростання конкурентоспроможності національної економіки в цілому забезпечується, насамперед, інноваційним характером розвитку стратегічно важливих
галузей. Для України такими є підгалузі машинобудівного комплексу. Незважаючи на те, що за останні
роки питома вага машинобудування в обсязі промислового виробництва зменшилася з 31 до 17%, однак
підбадьорюючої є тенденція активізації інноваційної діяльності в даній сфері, що виражається у зрос-
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танні обсягів створення й освоєння виробництва нових видів техніки.
При ухваленні рішення щодо вибору конкретного типу продуктової інновації для впровадження
особливо важливо не тільки враховувати інтереси
споживачів, але й можливості людських ресурсів
підприємства. Складові людського капіталу визначають вибір інноваційної стратегії підприємства.
Якщо маркетингові дослідження вказують на необхідність впровадження інновацій, то параметри
людського капіталу будуть визначати вибір типу, а
також ступінь радикальності інновацій.
Вибір продуктових інновацій можливо здійснювати, наприклад, на основі використання «матриці переваг» Бостонської консультаційної групи,
що дозволяє здійснювати вибір інновацій з урахуванням особливостей підприємства й споживача.
Даний підхід взятий за основу при побудуванні
матриці вибору типу інновації залежно від співвідношення різного складового людського капіталу
підприємства з параметрами можливих інновацій.
Якщо є потреба в інновації з боку споживачів і виявлена збалансованість складових людського капіталу для її розробки й впровадження, тоді приймається рішення про виробництво інноваційної продукції.
Дублювання (імітація) може здійснюватися при
відсутності потреб в інноваціях з боку споживачів.
У такій ситуації підприємство має ресурсні можливості для копіювання продукції конкурентів, що користується попитом. При відсутності потреб в інновації з боку споживачів і незбалансованості складового людського капіталу підприємству раціонально
орієнтуватися на виробництво традиційних видів
продукції.
Відмінною рисою запропонованого механізму
управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку є врахування життєвого циклу інновації, її виду й темпів
здійснення. Це дозволяє підвищити оперативність й
обґрунтованість прийнятих управлінських рішень з
регулювання елементів людського капіталу. Даний
підхід спрямований на своєчасну адаптацію внутрішніх складових підприємства до динамічних змін
зовнішнього середовища. Це буде виявляться в регулюванні елементів людського капіталу у зв'язку зі
зміною переваг споживачів і необхідністю розробки
й впровадження інновації. Облік життєвого циклу й
темпів здійснення інновацій дозволить підприємству планувати інноваційний процес і необхідні заходи щодо регулювання елементів людського капіталу.
У результаті узгодження інноваційних планів з
параметрами трудових ресурсів підприємству надасться часовий інтервал для якісної й кількісної зміни
елементів людського капіталу. Таке управління до-

зволить зв'язати оперативний і стратегічний рівень
за допомогою обліку темпів здійснення інновацій.
Висновки. Наукова обґрунтованість запропонованого механізму підтверджується тим, що він
заснований на сформованих концептуальних положеннях до управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку. Реалізація запропонованого механізму дозволить підвищити інноваційну активність промислових підприємств за рахунок застосування комплексного інструментарію до управління людськими ресурсами, параметрами яких визначається ефективність і своєчасність нововведень в економіці знань.
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сти от их вида, стадии жизненного цикла, темпов
осуществления, а также категорий персонала. Реализация механизма направлена на повышение конкурентоспособности предприятий за счет активизации инновационной деятельности на основе эффективного управления персоналом.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная деятельность, персонал, инновационная
деятельность, показатели человеческого капитала,
конкурентоспособность предприятия, стратегия
развития.

Жуков С.А. Методологічний аналіз системи
управління людським капіталом в умовах активізації інноваційної діяльності
У статті запропоновано механізм управління
людським капіталом промислових підприємств в
умовах інноваційного розвитку. Сутність механізму
зводиться до регулювання елементів людського капіталу з урахуванням інновацій залежно від їхнього
виду, стадії життєвого циклу, темпів здійснення, а
також категорій персоналу. Реалізація механізму
спрямована на підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок активізації інноваційної
діяльності на основі ефективного управління персоналом.
Ключові слова: людський капітал, інноваційна
діяльність, персонал, інноваційна діяльність, показники людського капіталу, конкурентоспроможність
підприємства, стратегія розвитку.

Zhukov S. Methodological analysis human capital management system under innovation activity
The authors propose a mechanism of human capital
management industry in terms of innovative development. The essence of the mechanism is reduced to the
regulation of elements of human capital based on innovation, depending on the species, stage of life cycle, the
pace of implementation, as well as the categories of
staff. Implementation mechanism aimed at increasing
the competitiveness of enterprises through innovation
activity on the basis of an effective human resource
management.
Keywords: human capital, innovation, personnel
innovation, indicators of human capital, the competitiveness of enterprises, development strategy

Жуков С.А. Методологический анализ системы управления человеческим капиталом в
условиях активизации инновационной деятельности
В статье предложен механизм управления человеческим капиталом промышленных предприятий в
условиях инновационного развития. Сущность механизма сводится к регулированию элементов человеческого капитала с учетом инноваций в зависимо-
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ БЮДЖЕТІВ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Розвиток економіки
України супроводжується реформуванням механізму фінансового управління промисловими підприємствами, досягнення конкурентних переваг стає
набагато складніше забезпечити тільки за рахунок
ефективного фінансового менеджменту та інвестицій у фізичні активи. Це обумовлено тим, що в умовах ринків, що розвиваються, та високої конкуренції, нефінансовий механізм, який базується на оцінці
та управлінні нематеріальними активами промислового підприємства, набуває все більшого значення.
На сьогодні, поряд із одержанням прибутку та підвищенням капіталізації підприємств, пріоритетними
напрямами стратегічного розвитку є збереження і
розширення частки ринку збуту продукції, вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів, які досягаються за допомогою ефективного управління трудовими ресурсами. В працях багатьох авторів трудові
ресурси усе частіше розглядаються як людський капітал, який являє собою найбільш цінні активи і
згідно зі стратегічними цілями підприємства забезпечує бажаний дохід та створює конкурентні переваги. Стратегічні показники, що характеризують
людський капітал підприємства, мають потребу у
фінансовому обґрунтуванні виділення коштів підприємством на реалізацію тієї або іншої стратегічної
мети. Традиційно для обґрунтування виділення
коштів на реалізацію короткострокових фінансових
цілей використовується інструмент фінансового менеджменту – бюджетування. Розвиток управлінських методик і зміна умов зовнішнього середовища
вимагає збільшення гнучкості системи бюджетування, підвищення ролі стратегічних завдань, а також вдосконалення її інструментарію.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичним питанням формування та управління людським капіталом промислових підприємств займалися вітчизняні
та зарубіжні вчені: С.С. Аптекар, В.М. Геєць, О.А.
Грішнова [1], О.Л. Єськов [2], Р.І. Капелюшніков,
М.М. Критський, Л.А. Останкова [3], Е.В. Лібанова,
Г.М. Скудар, Є.Д. Цирєнова, Р. Каплан, Д. Нортон
[4]. Питання використання технології бюджетування розглядали у своїх роботах В.Є. Хруцький [5],
Є.В. Мягков [6], Нівен Пол Р. [7], Л. Едвінссон. Інтеграції збалансованої системи показників (ЗСП) та
системи бюджетування присвячено роботи таких зарубіжних та вітчизняних вчених: Х. Рамперсада, [8],

Нільса-Горана Ольве, А.А. Віхрова [9]. У роботах
названих авторів питанням управління стратегією за
допомогою збалансованої системи показників приділено достатню увагу, однак запропонований ними
економічний інструментарій націлено на управління
сукупністю ресурсів. У той же час немає чітко
сформульованого методичного підходу до стратегічного управління людським капіталом, який є визначальною складовою стратегічного потенціалу
підприємства. Крім того, у представлених роботах
механізму формування та реалізації стратегічних цілей підприємства також не приділяється достатньої
уваги, зокрема, ролі бюджетування у процесі управління людським капіталом шляхом розробки та
оцінки нефінансових показників. Враховуючи вищевикладене, обрана тема дослідження є актуальною.
Метою статті є розробка концепції управління
людським капіталом промислового підприємства за
допомогою стратегічного бюджетування, що дозволить підвищити його інноваційну активність відповідно до стратегії розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
традиційному розумінні процес бюджетування
представляє прогноз розвитку підприємства на майбутній період, що складається на основі ретроспективного аналізу фінансового стану підприємства й
оцінки впливу різних чинників на основні показників його діяльності. Однак економічні відносини, що
динамічно розвиваються в Україні, вимагають нових форм управління підприємством, тісно пов'язаних з його стратегією. Відсутність зв'язку між системою бюджетування та стратегією розвитку підприємства є причиною неефективної мотивації керівників підрозділів та їхніх працівників до досягнення стратегічних цілей.
Як правило, після встановлення цільових значень у стратегічних картах при кон’юнктурних відхиленнях, які неминучі, витрати на заходи скорочуються, але цільові значення збалансованої системи
показників далеко не завжди переглядаються, що й
веде до їхнього невиконання, а в результаті – до дискредитації самої ідеї ефективного стратегічного управління по збалансованій системі показників. Усунути ці проблеми дозволяє інтеграція в єдине ціле
бюджетування та ЗСП.
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Система стратегічного бюджетного управління
дозволяє вирішити такі завдання: встановлення взаємозв'язку планування й контролю виконання стратегічних і тактичних планів підприємства; забезпечення узгодженості планів всіх підрозділів на підприємстві і їх спрямованості на досягнення єдиних
цілей; оцінка й взаємозалежне управління всіма аспектами діяльності підприємства; зміцнення фінансової дисципліни та підпорядкування інтересів окремих структурних підрозділів інтересам підприємства в цілому за допомогою управління по відхилен-

нях, заснованому на зіставленні спроектованих і
фактичних показників діяльності підприємства за
звітний період; можливість розрахунку різноманітних планів без залучення додаткових ресурсів; створення бази для обґрунтованої системи мотивації
персоналу шляхом її прив'язки до системи фінансових показників. Для рішення наведених завдань системи стратегічного бюджетного управління формуються показники людського капіталу, що відповідають стратегічним цілям ЗАТ «НКМЗ» (див. таблицю).
Таблиця

Показники людського капіталу та стратегічні цілі ЗАТ «НКМЗ» [авторська розробка]
Складові людського
капіталу

Показники людського капіталу

1

Стан здоров'я

Вік

Стать

Стратегічні цілі ЗАТ «НКМЗ»

2
1 Біофізичний капітал

3

П1 – кількість лікарняних листів на 1000

ЗСП1 – забезпечити найкращу орга-

чол. у рік, шт.

нізацію праці

П2 – кількість днів хвороби на 1 лікарня-

ЗСП2 – розробити моделі робочих

ний лист за рік, шт.
П3 – середній вік працівників, років

місць

П4 – питома вага вікових категорій працівників, %
П5 – коефіцієнт варіації, %
П6 – питома вага жінок, % (аналіз по окремих категоріях персоналу)
П7 – питома вага чоловіків, % (аналіз по
окремих категоріях персоналу)

ЗСП3 – забезпечити соціальну захищеність членів колективу у вигляді
найвищих соціальних показників у
машинобудуванні

ЗСП4 – усвідомлення кожним пра-

Мотивованість

П8 – мотиваційний потенціал

Потреби й цінності

П9 – важливість трудових цінностей

2 Інтелектуальний капітал
П10 – кількість років навчання (по категоріях персоналу)

Рівень освіти

П11 – кількість видів освіти (по категоріях
персоналу)

П12 – питома вага з відповідним рівнем
освіти, % (по категоріях персоналу)
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цівником своєї приналежності до
«Планети НКМЗ»;
ЗСП5 – визнання корпоративних
цінностей кожним працівником;
ЗСП6 – забезпечити відповідність
особистих цілей співробітників корпоративній стратегії
ЗСП7 – опитування співробітників
про організаційну культуру по інноваціях і змінах
ЗСП8 – здійснити 100-відсоткове
перенавчання
ЗСП9 – визначити вимоги до знань
й умінь працівників
ЗСП10 – впровадити систему автоматизованої оцінки знань

С. Я. Берсуцька, В. С. Зайцев
1

2

П13 – питома вага за ДК, %
П14 – категорія, середній розряд, питома
Кваліфікація

вага, %

П15 – кількість професій на 1 чол.

П16 – кількість пройдених курсів навчання
на 1 чол.

Компетентність

П17 – кількість семінарів (зовнішнє навчання) на 1 чол.
П18 – кількість стажувань на 1 чол.

Практичні навички,
уміння

П 20 – оцінний аркуш НКМЗ

Інформованість

П21 – оцінний аркуш НКМЗ

Професіоналізм

П22 – оцінний аркуш НКМЗ

Майстерність

П23 – оцінний аркуш НКМЗ

Закінчення таблиці
3
ЗСП11 – огляд наявних наукових і
технологічних можливостей, проведений працівниками
ЗСП12 – досягти вищої кваліфікації персоналу
ЗСП13 – забезпечити виконання
будь-якого профільного замовлення;
ЗСП14 – визначити групи стратегічних професій
ЗСП15 – забезпечити наявність
стратегічних компетенцій на ключових позиціях підрозділу
ЗСП16 – здійснити 70-відсоткову
сертифікацію
ЗСП17 – довести частку замовлень
нової техніки до 20% річного обсягу
продажів
ЗСП18 – забезпечити подачу не
менш 1 рацпропозиції в рік від кожного інженера
ЗСП19 – сформувати особисту стратегічну карту кожному ключовому
співробітникові;
ЗСП20 – впровадити сигнальні системи контролю інформації
ЗСП21 – постійно генерувати нові
ідеї, реалізовувати їх у вигляді нової
продукції, послуг

ЗСП22 – забезпечити поставку матеріальних ресурсів точно в строк

3 Соціальний капітал

Соціальний статус
Родинний
стан
Житлові умови
Наявність дітей

П24 – робітник, інженер, службовець, керівник, питома вага, %
П 25 – є одруженим / не є одруженим, питома вага, %
П 26 – наявність власного житла, так / немає, питома вага, %
П 27 – 0, 1, 2, 3 та більше, питома вага, %
П 28 – середній стаж працівників, років

Стаж роботи

ЗСП23 – забезпечити соціальну захищеність членів колективу у вигляді найвищих соціальних показників у машинобудуванні

ЗСП24 – мотивувати фахівців за досягнення цілей

П 29 – питома вага категорій працівників із
середнім стажем, %

На основі індивідуально розроблених показників ефективності, наступного зіставлення планових
і фактичних даних керівники одержують інформацію, що дозволяє їм зробити оцінку ефективності реалізації стратегій в основних галузях розглянутих
Balanced Scorecard. У нашому випадку це показники

нестійкості попиту, поява конкуруючих фірм і продуктів, зростання цін на сировину, правові ризики та
інше.
Balanced Scorecard на основі індивідуально
розроблених показників ефективності вирішує всі ці
проблеми, беручи на себе управління ключовими
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процесами, підсилюючи зворотний зв'язок (вплив
зовнішнього середовища на чинники діяльності підприємства) за допомогою переведення бачення в
стратегію, розширення комунікацій і зв'язків підприємства із зовнішнім середовищем, здійснюючи
бізнес-планування.
Доведено, що подібні операції можуть виконати підготовлені фахівці, що використовують у
практиці креативний стиль і новаційні можливості
трудової діяльності як форми прояву людського капіталу.
Функція мотивація та контроль займає особливе місце в системі стратегічного бюджетування.
Будучи основою системи стратегічного управління
людським капіталом, вона покликана чітко відбивати зв'язок між діяльністю окремих працівників і
системою винагороди. Винагорода стає чинником
мотивації тільки в тому випадку, якщо працівник
знає, що нарощування зусиль може збільшити ймовірність одержання цієї винагороди.
Провідне місце в стратегічно орієнтованій системі мотивації належить стратегічній готовності.
Стратегічна готовність людського капіталу
формується в процесі реалізації таких етапів:
1) визначення груп стратегічних професій;
2) розробка профілів стратегічних компетенцій
працівників;
3) виявлення можливостей і компетенцій працівників;
4) ліквідація «розривів компетенцій»;
5) моніторинг виконання стратегічних завдань і
складання звіту про стратегічну готовність персоналу.
Стратегічна готовність людського капіталу
містить ряд стратегічно важливих показників: рівень підготовленості працівника, стратегічна відповідність займаній посаді, задоволеність результатами своєї праці тощо, які носять переважно нефінансовий характер і становлять основу стратегічних
карт підприємства. Система мотивації на основі
стратегічної готовності в силу своєї нефінансової
спрямованості ускладнює оцінку ефективності використання людського капіталу в грошовому вираженні.
Дана система мотивації має потребу в доповненні нематеріальних параметрів фінансовими індикаторами системи бюджетування, що приведе до
збалансованості матеріальної й моральної винагороди працівника при виконанні стратегічно важливих завдань.
Збалансована система мотивації заснована на
всебічній оцінці людського капіталу за допомогою
інтеграції стратегічних цілей і тактичних можливостей підприємства.
Взаємодія між стратегічним і тактичним рівнями збалансованої системи мотивації людського
капіталу здійснюється у двох напрямках. З одного
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боку, показники стратегічної готовності людського
капіталу є основою для розробки бюджету, чим забезпечують взаємозв'язок бюджетів з довгостроковими цілями підприємства. З іншого – стратегічні
показники піддаються ретельному проробленню в
рамках стратегічних бюджетів і співвідносяться з
фактично доступними ресурсами, при цьому стратегічні цілі одержують матеріальне втілення й починають виконуватися.
Однак далеко не всі статті бюджету підприємства здатні враховувати показники, орієнтовані на
стратегію. Із цього приводу існують різні точки
зору.
Деякі автори виступають на підтримку методу
складання динамічного бюджету, що припускає поєднання операційного й стратегічного бюджетів.
Вони пропонують застосовувати операційний бюджет для розподілу ресурсів, необхідних для фінансування типових повторюваних видів діяльності, а
стратегічний – для обліку витрат на ліквідацію істотних розривів між поточними й бажаними результатами за найважливішими показниками діяльності
[10, с. 102].
Відповідно до іншої думки, варто використовувати тільки один бюджет, що повинен містити в собі
повний комплекс операційних і стратегічних елементів, необхідних для відображення стану підприємства. У рамках цього методу підприємство змушене розглядати всі без винятку статті бюджетів через призму стратегії [10, с. 102]. При формуванні такого стратегічного бюджету виникає необхідність у
використанні ключових показників ефективності
стратегічних карт, які мають бути розроблені як для
підприємства в цілому, так і для його структурних
підрозділів.
На відміну від традиційного бюджетного управління, управління людським капіталом за допомогою ключових показників ефективності концентрується переважно на показниках нефінансового характеру, які спрямовані на реалізацію стратегічних
цілей за допомогою формування нефінансових стратегічних бюджетів.
Стратегічні бюджети підприємства в рамках
збалансованої системи мотивації людського капіталу розробляються на основі нефінансових показників ефективності стратегічної карти людського
капіталу.
Мотиваційні показники збалансованої системи
мотивації обираються на основі ключових показників ефективності таким чином, щоб цільові значення
цих показників у стратегічних картах деталізувалися в показники стратегічного бюджету.
Всі мотиваційні показники в системі мотивації
повинні мати кількісне вираження, оскільки система
об'єктивного розрахунку розміру винагород працівника не передбачає суб'єктивні поняття типу «пози-
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тивний» або «негативний», тому що вони можуть
привести до плутанини.
Однак далеко не всі винагороди працівника носять матеріальний характер, при виконанні нефінансових показників стратегічної готовності працівник
має право на моральне заохочення у вигляді просування по кар'єрним сходам, розвитку в професійному плані та інше.
На відміну від матеріального заохочення, що
спирається на канони економічної раціональності,
моральне є скоріше мистецтвом, ніж наукою, оскільки саме нефінансові цілі працівників складніше
всього піддаються оцінці, а отже, і задоволенню.
Кількість мотиваційних показників, задіяних у
мотиваційній оцінці людського капіталу, не повинне бути занадто великим, тому що буде спостерігатися розпилення зусиль працівника й у результаті може привести до недосяжного рівня всіх без
винятку показників.
Тому необхідно ретельно відбирати мотиваційні показники, які безпосередньо впливають на
реалізацію тієї або іншої стратегічної мети.
Досягнення працівником цільового значення по
кожному мотиваційному показнику припускає ваговий метод розподілу стратегічних показників.
Відповідно до даного методу, кожному стратегічному мотиваційному показнику людського капіталу привласнюється певна вага в загальному обсязі
показників, що встановлюється залежно від ступеня
важливості показника, він також впливає на розрахунок розміру премії працівникові, що досяг його
виконання.
Фінансова збалансованість є найбільш жорсткою формою збалансованої системи мотивації і являє собою класичний бюджет, тобто рівність грошових сум. У рамках фінансової збалансованості системи мотивації співробітників встановлюється залежність між матеріальною винагородою й рівнем
економії витрат при виконанні стратегічних бюджетів.
Нефінансова збалансованість являє собою
м'яку форму збалансованої системи мотивації й
спрямована на виконання нефінансових показників
стратегічних карт, які характеризують стратегічну
готовність людського капіталу. Ефективність реалізації стратегії в рамках збалансованої системи мотивації залежить від концентрації зусиль персоналу в
усіх напрямках діяльності підприємства (фінанси,
клієнти, внутрішні процеси, навчання та розвиток),
у цьому випадку процес створення вартості стає збалансованим щодо короткострокових і довгострокових періодів.
Бюджетування звичайно відповідає вертикальній ієрархічній структурі бізнесу: кожен бюджет надається на затвердження керівникові вищого рівня.
Доповнюючи традиційну фінансову звітність, стратегічні карти виступають як додаткове обґрунту-

вання необхідності виділення коштів тому або іншому підрозділу для інвестування в нематеріальні
активи, зокрема, у людський капітал. На противагу
процесу бюджетування, модель стратегічних карт
демонструє горизонтальний підхід управлінського
процесу, при якому підрозділи й окремі працівники
розробляють свої стратегічні карти, консультуючись із колегами того ж рівня організаційної
ієрархії. Цілі горизонтального підходу мають істотні відмінності від цілей вертикальної інтеграції:
вони засновані на ланцюжку цінностей підприємства й призначені, насамперед, для визначення необхідного рівня обслуговування споживачів, складання графіків виконання окремих бізнесів-процесів, формування компетенцій співробітників та інше
[9].
Для цих господарських процесів характерний
обмежений часовий обрій, тому що строки виконання робіт, якість продукції й ступінь підготовленості персоналу звичайно важко зв'язати з фінансовими показниками окремо взятого підрозділу. Щоб
досягти успіху у своїй діяльності, підрозділ повинен
докладати зусиль для формування компетенцій
своїх співробітників, відновлення матеріальних активів і вдосконалення бізнес-процесів. Витрати на ці
цілі являють собою інвестиції в майбутнє, які, як
правило, не відображаються в традиційних формах
фінансової звітності, що мають вертикальну структуру управління.
Для органічного сполучення стратегічно важливих, переважно нефінансових цілей підприємства
із системою короткострокових фінансових показників необхідне доповнення горизонтального підходу
управління системою вертикальної інтеграції в процесі бюджетування.
Таким чином, цілі й показники людського капіталу в стратегічній складовій навчання та розвитку
знайдуть фінансове обґрунтування за допомогою
деталізації в цілі й показники операційних бюджетів
підприємства. Якщо процес постановки довгострокових цілей людського капіталу в перспективній
програмі розвитку підприємства виконаний задовільно, то складання операційного бюджету буде полягати в трансформації плану першого року всього
періоду в поточний операційний бюджет, що повністю буде відповідати стратегічним цілям і показникам людського капіталу.
Механізм трансформації стратегічних цілей
людського капіталу за допомогою стратегічних карт
у систему бюджетів представлений на рисунку.
Людський капітал бере безпосередню участь у
реалізації стратегії, від того, наскільки підготовлений і мотивований даний нематеріальний актив, залежить одержання прибутку підприємства в різних
аспектах діяльності, починаючи від впровадження
інноваційних технологій у процес виробництва й закінчуючи розширенням ринків збуту й залученням
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нових клієнтів, що забезпечує збільшення вартості
підприємства в довгостроковій перспективі [2].
Відсутність зв'язку між процесом складання
бюджету та стратегічними цілями людського капіталу підприємства приводить до того, що керівники
не зважуються витрачати цінні ресурси на реалізацію стратегічних ініціатив, які принесуть додаткову
економічну вартість у майбутньому.
У зв'язку із цим виникає потреба підприємств у
стратегічному бюджетуванні, що спрямовано на
усунення неефективного використання стратегічних
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людського капіталу на 10%, тобто в значення показника додається так званий буфер проекту, загальний
для всіх статей. Після закінчення звітного року буфер проекту по кожній статті витрат збільшується
ще на 10%, що дає можливість одержати більше реальну величину витрат на розвиток людського капіталу в стратегічній перспективі.
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Рисунок. Механізм трансформації стратегічних цілей
людського капіталу за допомогою стратегічних карт у систему бюджетів
[авторська розробка]
Таким чином, буфер виступає як так званий резерв для покриття непередбачених витрат підприємства.
Що стосується стратегічних ініціатив, то вони
здебільшого мають нефінансовий характер: підвищення кваліфікації персоналу, кількість рацпропозицій на одного співробітника, рівень мотивованості
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співробітника, і прорахувати суму грошових надходжень від їхньої реалізації вкрай складно. У цьому
випадку при визначенні черговості реалізації того
або іншого стратегічного показника доцільно використовувати метод розміщення пріоритетів за ступенем терміновості, де виділяються три ступені терміновості:
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- стратегічні показники людського капіталу, які
потрібно реалізовувати терміново й у повному обсязі;
- стратегічні показники людського капіталу, які
також необхідно реалізовувати відразу, але при використанні обмеженого обсягу ресурсів;
- стратегічні показники людського капіталу, які
підприємство відкладає «на потім» (коли з'являться
ресурси).
Після ідентифікації стратегічних показників
людського капіталу необхідно провести роботу з їхньої подальшої деталізації в системі стратегічного
бюджетування.
Опис стратегічних показників людського капіталу в системі стратегічних карт є обов'язковим
етапом, що передує постановці й впровадженню системи бюджетного управління на основі нефінансових показників, особливо з позицій зворотного
зв'язку: якщо результати аналізу показують, що бюджет виконати в існуючих рамках не можна, неминуче виникає питання про зміну стратегії, для виконання якої він і складається.
Якщо довгострокові цілі в перспективній програмі розвитку підприємства виконуються, то складання стратегічного бюджету буде полягати в трансформації показників стратегічних карт у стратегічний бюджет за допомогою нефінансових показників
ЗСП.
Створення нефінансових стратегічних бюджетів спрямоване головним чином на досягнення нефінансових стратегічних цілей підприємства, завдяки
своїй здатності впливати на підсумкові фінансові
результати операційної діяльності, задаючи пріоритетні напрямки при розподілі ресурсів у процесі бюджетування. Формування стратегічних бюджетів
людського капіталу пов'язане із труднощами вибору
методики й періодичності розрахунку показників,
що характеризують ефективність його використання.
У рамках стратегічного бюджетування доцільно використовувати матрицю розміщення пріоритетів за ступенем терміновості, що дозволяє прийняти рішення про черговість реалізації тих або інших
стратегічних показників людського капіталу.
Стратегічні бюджети людського капіталу промислового підприємства дозволяють не тільки розрахувати необхідні витрати підприємства на реалізацію стратегічних ініціатив, але й зробити прогноз
витрат на майбутні періоди з наростаючим підсумком. Одним з основних завдань стратегічного бюджетування є визначення обсягу інвестицій у людський капітал для досягнення поставлених цілей й
оцінка ефективності вкладень. Для того, щоб
прийняти обґрунтоване рішення про вкладення коштів у розвиток людського капіталу, підприємству
необхідно визначити період окупності даних інвестицій. Критерії, застосовувані для вибору інвестицій
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у людський капітал, базуються на концепції стратегічної спрямованості підприємства, що дозволяє
оцінити ефективність вкладень за допомогою розрахунку стратегічних коефіцієнтів людського капіталу
з наступним грошовим вираженням їх у стратегічних бюджетах і відстеженням процесу їхнього виконання. Розкриття механізму руху грошових коштів
у процесі стратегічного бюджетування має важливе
значення для інвестиційної діяльності підприємства, оскільки ці потоки коштів представляють ступінь реалізації стратегічних цілей за допомогою
ключових нефінансових показників людського капіталу.
У цілому можна відзначити, що використання
стратегічних бюджетів людського капіталу дає
можливість підвищувати якість поточного й стратегічного планування на підприємстві, робити його
ефективним елементом системи управління.
Висновки. У результаті проведеного дослідження вдосконалено методичний підхід ефективної реалізації стратегічних показників збалансованої системи господарюючого суб'єкта, що заснований на результатах використання синергетичного
ефекту об'єднання ЗСП і бюджетування за допомогою механізму трансформації стратегічних цілей
людського капіталу, сформованого на основі впровадження стратегічних карт у систему бюджетів.
Стратегічне бюджетування дозволяє виявити залежність між показниками індивідуальної оцінки працівників і комплексною системою показників діяльності підприємства, виступаючи інструментом
опису стратегічних цілей кожного аспекту діяльності в рамках збалансованої системи показників. У
результаті впровадження системи стратегічного бюджетування підприємство одержує можливість не
просто аналізувати й оцінювати результати діяльності за минулий період, але й ефективно управляти
своєю діяльністю на основі даного аналізу.
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Берсуцкая С. Я., Зайцев В. С. Формирование
стратегических бюджетов эффективного использования человеческого капитала
В результате проведенного исследования усовершенствован методический подход эффективной
реализации стратегических показателей сбалансированной системы хозяйствующего субъекта, который основан на результатах использования синергетического эффекта объединения ССП и бюджетирования с помощью механизма трансформации стратегических целей человеческого капитала, сформированного на основе внедрения стратегических карт
в систему бюджетов. Доказано, что стратегическое
бюджетирование позволяет выявить зависимость
между показателями индивидуальной оценки работников и комплексной системой показателей деятельности предприятия, выступая инструментом
описания стратегических целей каждого аспекта деятельности в рамках сбалансированной системы показателей.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегия, стратегическое бюджетирование, человеческий капитал, мотивация, стратегические цели, стратегическая карта.

Берсуцька С. Я., Зайцев В. С. Формування
стратегічних бюджетів ефективного використання людського капіталу
У результаті проведеного дослідження вдосконалено методичний підхід ефективної реалізації
стратегічних показників збалансованої системи господарюючого суб'єкта, що заснований на результатах використання синергетичного ефекту об'єднання ЗСП і бюджетування за допомогою механізму
трансформації стратегічних цілей людського капіталу, сформованого на основі впровадження стратегічних карт у систему бюджетів. Доведено, що стратегічне бюджетування дозволяє виявити залежність
між показниками індивідуальної оцінки працівників
і комплексною системою показників діяльності підприємства, виступаючи інструментом опису стратегічних цілей кожного аспекту діяльності в рамках
збалансованої системи показників.
Ключові слова: збалансована системи показників, стратегія, стратегічне бюджетування, людський
капітал, мотивація, стратегічні цілі, стратегічна
карта.

Bersutska S., Zaytcev V. Formation of strategic
budgets for effective use of human capital
As result of research, the methodical approach to
the effective implementation of strategic indicators of a
balanced system of an economic entity is improved,
which is based on the results of using the synergetic effect of combining a balanced system of indicators and
budgeting using the transformation mechanism strategic
goals of human capital, formed on the basis of the introduction of strategic maps into the system of budgets. It
is proved that strategic budgeting makes it possible to
reveal the relationship between the indicators of individual assessment of employees and the complex system of
performance indicators of an enterprise, acting as a tool
for describing the strategic objectives of each aspect of
activity within the framework of a balanced system of
indicators.
Keywords: balanced system of indicators, strategy,
strategic budgeting, human capital, motivation, strategic
goals, strategic map.
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ЗМІНИ МЕХАНІЗМУ ПРЕМІЮВАННЯ ФАХІВЦІВ
І КЕРІВНИКІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Постановка проблеми. За останні 10 років в
Україні відбулися корінні зміни в економічній і соціальній політиці держави. Насамперед, це пов'язано з ослабленням державної ролі в регулюванні
економіки окремих галузей і розширенням економічної самостійності регіонів і підприємств, посиленням значимості ринкових механізмів, що вносить
принципові зміни в розподільні відносини, що припускають соціальну переорієнтацію суспільства,
його трудової і соціально-побутової сфер життєдіяльності.
Зрівняльність у розподілі, незначна диференціація тарифних ставок залежно від характеру й ефективності трудової діяльності працівників і одночасна наявність ситуації, коли в рамках окремого
підприємства присутня необґрунтовано висока диференціація в оплаті праці, викликана порушеннями
у використанні тарифних ставок і сіток, – от характерні риси діючих на промислових підприємствах
систем оплати праці. Різного роду премії, доплати й
надбавки, що доповнюють тарифні системи, стали,
по суті, механічним збільшенням до основної (тарифної) частини заробітної плати. Обумовлено це
почасти й тим, що чинне трудове законодавство не
регламентує склад положень про оплату й преміюванні працівників організацій у частині застосування форм і систем оплати, а також систем преміювання. Керівництво ж підприємств продовжує застосовувати застарілі системи матеріального стимулювання. Такі системи оплати праці прийшли в протиріччя з ринковими умовами господарювання,
тому що не тільки не виконують своєї стимулюючої
ролі в підвищенні ефективності проведення, але і є
чинником, що стримують його розвиток. «В обґрунтуванні нових підходів до нарощування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств вирішальну
роль має посилення прямої взаємозалежності між
потенціалом персоналу, розвитком його компетенцій і підвищенням продуктивності, якістю праці та
ефективністю функціонування виробничої сфери
тощо» [1, с. 119]. Це визначає необхідність удосконалювання організації оплати й стимулювання праці
шляхом побудови систем оплати праці, що дозволить при визначенні розміру заробітної плати максимально враховувати характер, складність і виробничу важливість виконуваних робіт, що сприяють
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зростанню зацікавленості працівників у підвищенні
кваліфікації й професійного майстерства, результатів індивідуальної праці й роботи колективу (підприємства) у цілому.
Аналіз останніх досліджень. «Оклад – це
всього лише ціна людського ресурсу, ціна кваліфікації» [2, с.197]. Навіть якщо людина просто ходить
на роботу – оклад йому покладений. По-справжньому управляти ефективністю роботи співробітників можна лише за допомогою премій, виплачуваних
за успіх, результат» [3, с. 202]. Але успіх для різних
категорій співробітників має різне матеріальне
втримування. За цією диференціацією будується
вся типологія преміальних схем. Внесок у розв'язок
проблеми преміювання працівників промислової
сфери внесли вчені-економісти: Н.А. Волгін [4],
В.В. Адамчук [5], Ю.П. Кокин, П.Э. Шлендер [6],
А.І. Рофе [7], Р.А. Яковлев [8], П.П. Мазурок, А.Ю.
Шахно [9]. Однак у їхніх працях не знайшли достатнього відбиття питання диференціального преміювання праці, розглянуті саме у взаємозв'язку з іншими проблемами більшості підприємств української промисловості.
Метою статті є пропозиція для ознайомлення
та більш глибокого вивчення нового підходу до преміювання фахівців і керівників на основі оцінки результатів праці. Пропонований підхід ґрунтується
на тому, що будь-які результати праці мають критерії виконання, а фахівці й керівники є основними інтелектуальними трудовими ресурсами підприємства. Від їх ініціативності й сумлінності в роботі залежить ефективна діяльність усього підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Експертним шляхом результат і рівень виконання
будь-якої інтелектуальної роботи можна оцінити за
стандартною семибальною шкалою, як показано в
табл. 1 [10, с. 208].
У якості критеріїв (оцінних рангів експертної
оцінки) виконання інтелектуальних робіт фахівцями
й керівниками було обрано критерії, представлені в
табл. 2. Кожний критерій має певну питому вагу в
оцінці загального результату виконання робіт фахівцями й керівниками. Сума всіх критеріїв становить 100% загального результату оцінки, кожний
критерій має свою структурну питому вагу в оцінці
у відсотках.
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Таблиця 1
Рівень експертної оцінки виконання інтелектуальних робіт зі стандартної шкали експертизи
Шкала оцінки
7 балів
6 балів
5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал
0 балів

Інтелектуальний результат оцінки
Вища оцінка (максимальна віддача при вирішенні проблем у роботі й найкращий результат)
Висока оцінка (висока віддача при вирішенні проблем у роботі й високий результат)
Досить висока оцінка (досить висока віддача при вирішенні проблем у роботі й гарний результат)
Результат відповідає вимогам (результати в роботі відповідають поставленим завданням)
Результат на 75% відповідає вимогам (інтелектуальна робота виконана за основними показниками)
Результат на 50% відповідає вимогам (робота виконана частково за основними показниками)
Результат на 25% відповідає вимогам (інтелектуальна робота не виконана за основними показниками)
Результат не відповідає вимогам (інтелектуальна робота не виконана)

Таблиця 2
Перелік критеріїв (оцінних рангів)
і їх питома вага в оцінці інтелектуальної роботи
фахівців і керівників

n

RΣ =  Ri ⋅ Yi ,
i =1

де n – кількість рангів в експертній оцінці;
Ri – i-й оцінний ранг експертизи, балів (максимум – гірший результат 7 балів, мінімум – кращий
результат 1 бал);
Yi – i-й питома вага рангу в експертній оцінці, %.
Фахівці ВАТ «Тореласт» по досвіду й складності виконуваних інтелектуальних робіт діляться на
такі категорії: без категорії, 3 категорія, 2 категорія,
1 категорія.
Керівники діляться по складності виконуваних
інтелектуальних робіт у відповідності із займаною
посадою.
Результати експериментальної оцінки зведено в
табл. 3.

Назва оцінного рангу

Питома
вага в
оцінці, %
Обсяг виконаних інтелектуальних робіт
25
Якість виконаних інтелектуальних робіт
20
Швидкість реагування на виникнення проблем у
30
роботі й швидкість усунення
Якість усунення виникаючих проблем у роботі
25
Усього 4 ранги
100

Нами проведена оцінка конкурентоспроможності фахівців і керівників ВАТ «Тореласт» (м. Краматорськ) і визначено сумарний ранг кожного фахівця
й керівника по формулі:

Таблиця 3
Результати експериментальної оцінки роботи фахівців по ВАТ «Тореласт»
Категорія
фахівців
Фахівці:
1 категорія
2 категорія
3 категорія
Без категорії
Керівники:
Майстер
Старший майстер
Начальник ділянки
Начальник зміни
Начальник групи
Начальник служби
Начальник проведення
Питома вага в оцінці, %

Обсяг виконання
завдання

Оцінні ранги, бал
Якість виконання
Швидкість
робіт
усунення проблем

Якість усунення
проблем

RΣ, бал

2
3
4
5

3
4
5
6

2
3
5
6

3
4
5
6

2,45
3,45
4,65
5,65

5
4
4
3
4
3
1
35

5
5
5
4
3
3
1
20

5
3
2
2
2
2
2
20

4
3
3
4
3
2
2
25

4,75
3,75
3,55
3,25
3,15
2,55
1,45
-

Приклад розрахунків сумарного оцінного рангу
наведений нижче для фахівця без категорії:

Dфахівців = 7,00 – 2,45 = 4,55 (балів),
Dкерівників = 7,00 – 1,45 = 5,55 (балів).

RΣ = 5 ⋅ 0,35 + 6 ⋅ 0,20 + 6 ⋅ 0,20 + 6 ⋅ 0,25 = 5,65 .

2) крок преміювання визначається по формулі:

Визначимо діапазон конкуренції фахівців і керівників за відомою методикою [11, с. 68]:
1) діапазон конкуренції фахівців:
D = Rmax − Rmin ,
де Rmax – максимальний ранг із оцінної шкали в
табл. 3, бал;
Rmin – мінімальний ранг із розрахованих рангів
фахівців і керівників відповідно в табл. 3, бал;
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D
,
КП
де КП – кількість варіантів преміювання.
Нами вибрано 7 варіантів преміювання. Також
розраховано для фахівців і керівників крок преміювання відповідно:

Ш=
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Таблиця 5
Сектори преміювання керівників
ВАТ «Тореласт»

4,55
= 0, 65,
7
5,55
Ккерівників =
= 0, 793.
7
Виділимо сектори преміювання для фахівців і
керівників окремо у табл. 4, 5.
Таблиця 4
Сектори преміювання фахівців ВАТ «Тореласт»
Кфахівців =

Розміри сектору
Варіант преміювання
7,00 – 6,35
-10% від окладу (покарання за відсутність результатів за критеріями)
6,36 – 5,414
-5% від окладу (покарання за часткову
відсутність результатів за критеріями)
5,413 – 4,621
Немає премії
4,620 – 3,828
15% від окладу
3,827 – 3,035
25% від окладу
3,034 – 2,242
40% від окладу
2,241 – 1,450
60% від окладу

Розміри сектору
Варіант преміювання
7,000 – 6,207 -5% від окладу (покарання за повну відсутність результатів за критеріями)
6,206 – 5,70
Немає премії
5,71 – 5,05
5% від окладу
5,06 – 4,40
10% від окладу
4,41 – 3,75
20% від окладу
3,74 – 3,10
40% від окладу
3,09 – 2,45
50% премії від окладу

Згідно з розрахунками у табл. 4, 5 нами було визначено графічно зони преміювання для фахівців і
керівників. Вони представлені на рис. 1, 2.

Розмір преміювання

50% до
окладу

40% до
окладу
3 10

2,45

20% до
окладу

Покарання

10% до
окладу

5% до
окладу

2,45

5,05
4,40
5,70
6,207
Рис. 1. Зони преміювання фахівців (на основі розрахунків)

40% до
окладу
3 10

-5% від
окладу

3,75

Покарання

Розмір преміювання

60% до
окладу

Немає
премії

25% до
окладу

15% до
окладу

Немає
премії

-5% від
окладу

-10% від
окладу

3 75

5,05
4,40
5 70
6,207
Рис. 2. Зони преміювання керівників (на основі розрахунків)

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі проведених досліджень встановлено, що на нинішньому етапі розвитку України вирішення задач, які стоять перед підприємством,
можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Одним із головних факторів, що забезпечує розвиток підприємства,
в сучасних умовах стає удосконалення системи мотивації праці фахівців і керівників [12].
Запропонована система преміювання може дозволити більш справедливо оцінити працю фахівців
і керівників у відповідності із їх фактичною конкурентоспроможністю за певний період (місяць) розрахунків оплати праці. Можливе у перспективі удосконалення запропонованої методики шляхом управління критеріями оцінки конкурентоспроможності як фахівців, так і керівників.
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вершенствование системы мотивации работы специалистов и руководителей. Авторами дано предложение нового подхода к премированию специалистов и руководителей на основе оценки их конкурентоспособности. Обращено внимание на то, что
преимущественно экспертным путем можно оценить результат и уровень выполнения любой интеллектуальной работы. В качестве критериев (оценочных рангов) была предложена степень выполнения
интеллектуальных работ специалистов и руководителей. Проведена оценка конкурентоспособности
специалистов и руководителей отдельного промышленного предприятия. Согласно расчетам были
определены графически зоны премирования для
специалистов и руководителей. Предложенная система премирования может позволить более справедливо оценить работу специалистов и руководителей в соответствии с их фактической конкурентоспособностью. Возможное усовершенствование
предложенной методики путем управления критериями оценки конкурентоспособности.
Ключевые слова: мотивация труда, специалисты, руководители, оценка конкурентоспособности,
оценочные ранги, степень выполнения интеллектуальных работ, система премирования, графические
зоны премирования, справедливая оценка конкурентоспособности, усовершенствование методики
оценки.

Шимко О. В., Підгора Є. О. Новий підхід до
зміни механізму преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності
На основі проведених досліджень встановлено,
що одним із головних факторів розвитку підприємства в сучасних умовах стає удосконалення системи
мотивації праці фахівців і керівників. Авторами надана пропозиція нового підходу до преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності. Зауважено, що переважно експертним шляхом можна оцінити результат і рівень виконання будь-якої інтелектуальної роботи. У якості
критеріїв (оцінних рангів) був запропонований ступінь виконання інтелектуальних робіт фахівців й керівників. Проведена оцінка конкурентоспроможності фахівців і керівників окремого промислового
підприємства. Згідно з розрахунками були визначені
графічно зони преміювання для фахівців і керівників. Запропонована система преміювання може дозволити більш справедливо оцінити працю фахівців
і керівників у відповідність із їхньою фактичною
конкурентоспроможністю. Можливе удосконалення
запропонованої методики шляхом управління критеріями оцінки конкурентоспроможності.
Ключові слова: мотивація праці, фахівці, керівники, оцінка конкурентоспроможності, оцінні ранги, ступінь виконання інтелектуальних робіт, система преміювання, графічні зони преміювання,
справедлива оцінка конкурентоспроможності, удосконалення методики оцінки.

Shimko Ye.V., Podgora Ye.A. New going near
the change of mechanism of bonuses of specialists
and leaders on the basis of estimation of their competitiveness
On the basis of the conducted researches it is established that enhancement of system of motivation of
work of specialists and heads becomes one of the main
factors of development of the entity in modern conditions. Authors this offer of new approach to awarding of
specialists and heads on the basis of assessment of their
competitiveness. The attention that mainly in the expert
way it is possible to estimate result and level of accomplishment of any intellectual work is paid. As criteria
(estimative ranks) extent of accomplishment of intellectual works of specialists and heads was offered. Of separate industrial enterprise carried-out assessment of
competitiveness of specialists and heads. According to
calculations awarding zones for specialists and heads
were determined graphical. The offered system of
awarding is able to afford to estimate more fairly work
of specialists and heads at compliance with their actual
competitiveness. A possible improvement of the offered
methodology is by the management of estimation of
competitiveness criteria.
Keywords: motivation of work, specialists, heads,
competitiveness assessment, estimative ranks, extent of
accomplishment of intellectual works, system of awarding, graphical zones of awarding, fair assessment of
competitiveness, enhancement of a technique of assessment.

Шимко Е. В., Подгора Е. А. Новый подход к
изменению механизма премирования специалистов и руководителей на основе оценки их конкурентоспособности
На основе проведенных исследований установлено, что одним из главных факторов развития предприятия в современных условиях становится усоЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
С УЧЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ
Одним из важнейших показателей эффективности использования основных фондов является отношение прироста производительности труда к приросту фондовооруженности. Необходимость учета
этой взаимосвязи заключается в следующем. Для
того, чтобы добиться производительности труда,
следует, прежде всего, всячески повышать уровень
технической оснащенности предприятий, который,
в свою очередь, предполагает соответствующие капитальные вложения, и в конечном счете приводит
к росту фондовооруженности. Но было бы неправильно любой величиной экономии общественного
труда оправдывать рост его фондовооруженности и
фондоемкости продукции. Отсюда возникает важная экономическая проблема оптимального соотношения между фондовооруженностью труда и
ростом его производительности за счет технической
оснащенности производства [3].
Возможны несколько вариантов соотношения
производительности труда и фондовооруженности.
Нередко имеют место случаи, когда фондовооруженность увеличилась (ΔФт > 0) за какой-то период,
а производительность труда за тот же период снизилась (ΔПр < 0). Однако это не всегда означает, что
производительность труда и эффективность капитальных вложений не высокие; бывает что причина
подобного положения дел – в плохом качестве хозяйствования.
Вполне реальна и совершенно противоположна
ситуация, когда производительность труда увеличивается при прежнем уровне фондовооруженности и
даже при ее снижении. Это происходит при использовании имеющихся резервов повышения эффективности производства за счет совершенствования
его организации. Причем, при рассмотрении этих
двух случаев разной направленности изменения
фондовооруженности и производительности труда,
при выявлении причин сложившегося положении
дел следует учитывать и временной лаг.
Теперь рассмотрим наиболее интересный вариант, когда при росте фондовооруженности происходит увеличение производительности труда. Случай,
когда прирост производительности труда превышает прирост фондовооруженности, то есть когда

ΔПр > ΔФт > 0, или

ΔПр

>1 отражает ситуацию явно
ΔФт
эффективного использования основных фондов, так
как здесь растет не только производительность
труда, но и фондоотдача, а значит эффект от роста
производительности труда дополняется эффектом
от роста фондоотдачи. Часто, однако, в действительности бывает ситуация, когда прирост производительности труда меньше прироста фондовооруженΔПр
ности, то есть когда ΔФт > ΔПр > 0, или
< 1.
ΔФт
Рассмотрим этот случай более подробно.
Отношение годового прироста фондовооруженности к приросту годовой производительности
ΔФт
труда, исчисляемой по чистой продукции
,
ΔПр
можно трактовать, как своеобразный показатель
окупаемости средств, вкладываемых на прирост
фондовооруженности. Если, положим, для повышения производительности труда одного работника на
100 руб. требуется увеличить фондовооруженность,
скажем, на 500 руб., то срок окупаемости этих вложений за счет эффекта от роста производительности
труда составит 5 лет (500:100). С другой стороны,
это же отношение можно рассматривать, как «цену»
прироста производительности труда, показывающую, в какой степени должна вырасти фондовооруженность работника, чтобы новая стоимость
увеличилась на 1 рубль.
В связи с ограниченностью ресурсов отношеΔПр
ние
не может быть сколь угодно малым и, слеΔФт
довательно, должно быть не меньше некоторой величины Н, определяющей нижнюю границу эффективности ввода фондов, в определенном смысле
норматив, величина которого будет существенно зависеть от отрасли. Таким образом, получается, что
ΔП р
если
≥ Н , то внедрение и использование доΔФт
полнительных основных фондов на предприятии
эффективно.
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Этот же вывод непосредственно вытекает из закона применения машин в обществе, когда вопрос о
целесообразности внедрения машины решается не
тем, сколько оплаченного труда она способна сэкономить, а сколько всего труда экономится вследствие ее использования. Целесообразность применения машин в обществе определяется на основе следующей формулы:
C < (V + m),
где C – затраты труда на изготовление машины;
(V+m) – экономия живого труда, полученная в
процессе функционирования машины [2].
Поскольку природа текущих и единовременных затрат различна, используется нормативный коэффициент эффективности, позволяющий их сопоставить. Если же в этом неравенстве затраты труда
на изготовление машин и получаемую вследствие
их использования экономию живого труда рассматривать с учетом количества вовлекаемых трудовых
ресурсов, то получим, что использование дополнительных основных фондов эффективно, если
ΔП р
≥Н.
ΔФт
Однако необходимо заметить, что при определении экономической эффективности ввода дополнительных фондов на основе соотношения
ΔП р
≥ Н не учитывались региональные особенноΔФт
сти, в частности, различия между регионами в отношении обеспеченности их трудовыми ресурсами,
скажем, различная степень трудодефицитности или
трудоизбыточности. Так определять эффективность
можно лишь для сбалансированных по трудовым ресурсам регионам. При наличии реального дефицита
рабочей силы, на наш взгляд, нормативный коэффициент должен быть больше, так как в этом случае и
отдача от роста фондовооруженности должна быть
также больше, причем, чем выше степень трудодефицитности, тем при прочих равных условиях должен быть больше и нормативный коэффициент. В
случае же избытка рабочей силы этот коэффициент
соответственно должен быть меньше. Значит, этот
коэффициент определяется не только отраслевыми,
но и региональными условиями [1]. Таким образом,
в связи с ограниченностью ресурсов при прочих равных условиях важнейшее значение имеет проблема
приоритетного распределения наиболее эффективной новой техники в зависимости от степени трудообеспеченности. Проведению такой технической
политики будет способствовать, на наш взгляд, разработка в отрасли системы нормативных коэффициентов определения экономической эффективности
ввода основных фондов, в которых учитывался бы и
уровень трудообеспеченности в разных регионах
страны. Правда могут возразить, что в условиях пе-
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реходного периода проблема насильственного распределения может «отмереть» сама собой. Но ведь и
для развития рыночных отношений в регионе необходимо иметь приближенные ориентиры эффективности используемой техники, с другой стороны, далеко не ясны в полной мере фактические возможности реализации принципов регионального рынка
для обеспечения эффективного функционирования
единого народнохозяйственного комплекса страны,
состоящего из большой совокупности «чистых» отраслей. Таким образом, разработка нормативных коэффициентов хотя бы в качестве элемента информационной базы для реализации принципов регулируемых рыночных отношений будет весьма актуальной. Более точно оценить взаимосвязь между
ростом нормативного коэффициента и степенью
трудообеспеченности можно следующим образом.
Предположим, производительность труда на предприятии, расположенном в трудодефицитном регионе, равна Прдеф, фактическая численность работающих Чф, дефицит рабочей силы – ΔЧ. Тогда
при устранении этого дефицита на предприятии
путем завоза рабочих оргнабора было бы получено
Прдеф ⋅ (Чф + ΔЧ) продукции. Однако тот же объем
продукции можно получить и при прежней численности, но более высокой производительности труда.
Рассчитаем эту производительность Прн:
П рн =

П рдеф (Ч ф + ΔЧ )
Чф

= Прдеф (1 +

ΔЧ
).
Чф

Выразим ΔЧ/Чф через Стр=ΔЧ/Чп⋅100%, где
Стр – степень трудодефицитности; Чп – плановая
численность работающих
ΔЧ Стр Ч п Стр (Ч ф + ΔЧ ) Стр
ΔЧ
=
⋅
=
⋅
=
⋅ (1 +
).
Чф
Чф
Чф
100 Ч ф 100
100
Значит,

ΔЧ Стр Чп
Стр Стр
=
⋅
⋅ (1 −
)=
,
100 Чф
100
100
Чф

откуда следует, что
ΔЧ Стр
Стр
Стр
=
: (1 −
)=
.
100
100
100 − Стр
Чф
Поэтому разность

Прн − Прдеф ⋅
Таким

ΔЧ
Стр
= Прдеф ⋅
.
Чф
100 − Стр

образом,

величина

Прн − Пр =

Стр
характеризует необходимое уве100 − Стр
личение производительности труда сравнительно с
существующим уровнем для устранения реального
= Пр ⋅
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дефицита трудовых ресурсов. Поскольку нормативный коэффициент является функцией от ΔЧ, то есть
П рн − П рдеф
Н= f(ΔЧ), то именно
и будет той велиП рдеф

Будем исходить из предположения, что различия в уровне производительности труда при прочих
равных условиях определяются различной технической оснащенностью. Такое предположение вполне
оправданно, так как НТП является важнейшим фактором роста производительности труда. Пусть
П рсб
, где Прсб и Прдеф – производительность труда
П рдеф

чиной, на которую норматив нижней границы эффективности ввода фондов при наличии реального
дефицита рабочей силы при прочих равных условиях должна быть выше аналогичной границы при
условии сбалансированности по трудовым ресурсам
[4].
Действительно, в условиях трудодефицитности
каждый рубль прироста фондовооруженности должен не только приносить как минимум “нормативный” прирост производительности труда, но и
устранять так называемую потенциально недополученную продукцию. Это будет выполняться, если в
ΔП р
соотношении
≥ Н ΔЧ норматив больше, чем
ΔФт

соответственно в сбалансированном по трудовым
ресурсам и трудодефицитном регионах (имеются в
виду однотипные производства). Предположим,
К≠1 (скажем, К>1). Если повысить уровень технической оснащенности производства, расположенного
в трудодефицитном регионе, до уровня аналогичного производства, находящегося в сбалансированном по трудовым ресурсам регионе, то в связи с исходным предположением сравняются и уровни производительности труда в обоих регионах. Но, поскольку в этом случае производительность труда на
производстве, расположенном в трудодефицитном
регионе, возрастет в К раз, это приведет, во-первых,
к возможности сопоставления нормативных коэффициентов Н и НΔЧ и, во-вторых, к необходимости
Стр
учета в формуле НΔЧ=Н+
изменения
100 − Стр
величины реального дефицита трудовых ресурсов в
связи с ростом производительности труда в К раз.
Рост производительности труда в К раз при
прочих равных условиях эквивалентен снижению
дефицита трудовых ресурсов ΔЧ на (К – 1)⋅Чф. Это
приведет к необходимости замены в правой части
Стр
формулы НΔЧ=Н+
второго слагаемого
100 − Стр
Стр
на
– (К – 1), так как
100 − Стр

ΔП р

≥ Н при условии
ΔФт
сбалансированности по трудовым ресурсам именно
Стр
на величину
, появляющуюся в связи с
100 − Стр
тем, что показатель потенциально недополученной
продукции в условиях реального дефицита трудовых ресурсов отличен от нуля. Таким образом, приСтр
ходим к выводу, что НΔЧ= Н+
. По100 − Стр
скольку при увеличении дефицита трудовых ресурсов при прочих равных условиях растет и показатель степени трудодефицитности, а значит и нормативный коэффициент, то отсюда и вытекает положение о том, что чем выше степень трудодефицитности, тем эффективнее следует внедрять основные
фонды. Поэтому вполне реальна следующая ситуация. На два абсолютно идентичных предприятия,
одно из которых находится в трудоизбыточном регионе, другое – в трудодефицитном (на Крайнем Севере или Дальнем Востоке), внедряется одинаковое
оборудование. Может оказаться, что на первом
предприятии ввод такого оборудования эффективен, на втором – неэффективен.
При рассмотрении вопроса о региональных различиях значений нормативных коэффициентов эффективности ввода фондов в случае сбалансированности по трудовым ресурсам и при наличии реального дефицита трудовых ресурсов предполагалось,
что уровень производительности труда в этих регионах одинаков. Если же это не так, то различия в значениях производительности труда должны быть
также учтены в исследовании по этому вопросу, ибо
в противном случае будет отсутствовать возможность сопоставления величин нормативов НΔЧ и Н.

норматив Н в неравенстве

П рн − П рсб = ΔП рсб = П рсб ⋅

ΔЧ
− ( К − 1) ⋅ Ч ф =
Чф

 ΔЧ

= П рсб ⋅ 
− ( К − 1)  .

 Ч ф

Таким образом, если

П рсб
П рдеф

связи коэффициентов НΔЧ=Н+

=К≠1, то формула
Стр
заменя100 − Стр

 Стр

НΔЧ=Н+ 
− ( К − 1)  .
100 − Стр

Здесь следует добавить, что таким образом косвенно
учитывается и разница в оплате труда в разных регионах, ибо все это находит отражение в соотношении производительности труда между различными
регионами (это весьма актуально для Мурманской

ется
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области, где, как известно, в фонде оплаты труда
значительный удельный вес составляют выплаты по
районному коэффициенту и полярным надбавкам).
Все проведенные рассуждения применимы к случаю, когда К < 1 с той лишь разницей, что технический уровень производства, расположенного в трудодефицитном регионе, придется «опускать» до
уровня аналогичного производства, находящегося в
сбалансированном по трудовым ресурсам регионе.
В итоге связь между нормативными коэффициентами будет определяться той же формулой. Экономический смысл последнего равенства в том, что в
случае разной технической оснащенности однотипных производств, расположенных в трудодефицитном и сбалансированном по трудовым ресурсам регионах, сначала, для возможности их сопоставления
путем преобразований, достигается нивелирование
таких различий, а затем с учетом изменившегося
вследствие этого уровня производительности труда
на производстве, расположенном в трудодефицитном регионе, сравнивают нормативные коэффициенты, при этом учитывая измененное значение показателя дефицита трудовых ресурсов.
В случае трудоизбыточности все эти рассуждения применимы с точностью до “обратного”, поэтому результат будет тот же, но с обратным знаком.
Таким образом, подытоживая, можно констатировать, что нижние границы эффективности использования фондов соответственно в трудодефицитном
или трудоизбыточном и сбалансированном по трудовым ресурсам регионах связаны следующим соотношением:
 Стр

− ( К − 1)  ,
Нтр = Н ± 
100 − Стр

где Нтр, Н – нижние границы эффективности использования фондов соответственно в трудодефицитном (сумма в формуле) или трудоизбыточном
(разность) и сбалансированном по трудовым ресурсам регионах;
Стр – степень трудообеспеченности;
К – отношение производительности труда в
сбалансированном по трудовым ресурсам в трудоизбыточном или трудодефицитном регионах.
Здесь следует добавить, что степень трудообеспеченности Стр определяется следующим образом:
Стр = ΔЧ/Ч, где ΔЧ – избыток или дефицит трудовых ресурсов (в зависимости от трудообеспеченности); Ч – численность работающих.
Необходимо отметить, что при получении этих
выводов не учитывалась возможность увеличения
производительности труда за счет совершенствования организации производства, планирования,
управления и других факторов, не требующих, как
правило, роста фондовооруженности. Важно и то,
что увеличение фондовооруженности не всегда бывает связано с повышением технической оснащен-
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ности предприятий, а вызывается удорожанием воспроизводства единицы производственных мощностей, то есть ростом стоимости аналогичного оборудования. Однако такое абстрагирование вполне
оправданно, так как основную роль прироста производительности труда дает повышение технической
вооруженности предприятий. Так, по данным Института труда, рост производительности труда почти на 3/4 зависит от повышения технического
уровня производства и на 1/4 от организации труда
и прочих факторов [4].
Таким образом, получение рассмотренных выводов предложенным способом вполне правомерно.
Однако для большей точности во все формулы в отΔПр
ношении
можно ввести корректирующий коΔФт
эффициент М, равный доле прироста производительности труда, получаемой от повышения технического уровня производства.
В условиях переходного периода, когда существенно возрос уровень нестабильности и неопределенности экономической среды, могут возникнуть
мнения, что значение и роль различного рода нормативов существенно снизились. Разумеется, если
речь идет о каких-то долговременных нормативах,
то при высоком уровне инфляционных процессов,
когда ценовые колебания достигают значительных
размеров, говорить об эффективности их использования в хозяйственной практике вряд ли целесообразно (например, в нашем случае нижние границы
эффективности использования фондов при сильной
инфляции преимущественно будут зависеть от
роста цен, непосредственно не связанного с ростом
производительности труда). Однако и в этом случае
можно учесть в нормативах фактор инфляционного
роста, не говоря уж о том, что при достижении достаточно высокого уровня развития рыночных отношений наступает определенная стабилизация, при
которой использование нормативов весьма эффективно (на что указывает факт широкого использования различного рода нормативов в экономике развитых капиталистических стран). В нашем случае
предложен методический подход для определения
нормативных коэффициентов – нижних границ эффективности использования фондов, где при желании можно учесть фактор инфляционного роста.
Для оценки нижней границы эффективности
ввода фондов в условиях реального дефицита или
избытка рабочей силы следует предварительно
определить величину нормативного коэффициента
эффективности ввода этих же фондов при допущении сбалансированности по трудовым ресурсам. Поскольку такие нормативы пока еще не разработаны,
вполне оправданно взять в качестве ориентировочΔПр
ных фактические значения
, рассчитанные для
ΔФт
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отраслей и народного хозяйства в целом (производительность труда, рассчитанная по чистой продукции). Оправданность такого подхода к определению
величины нормативного коэффициента подтверждается также тем, что именно такой подход лежит
в основе определения нормативов абсолютной эффективности капитальных вложений. В связи с различным уровнем трудообеспеченности производства разных регионов страны истинность сравнительной оценки определяемых нормативных коэффициентов сохранится, если в качестве исходного
взять норматив, рассчитанный на основе среднеотраслевых показателей производительности и фондовооруженности труда.
При этом необходимо отметить, что аналогично тому, как мы рассмотрели вопросы оптимального соотношения фондо- и трудосберегающих
направлений интенсификации производства и предложили методы их решения на основе нормативных
коэффициентов, можно рассмотреть проблемы оптимального соотношения каких-либо двух других
направлений процесса интенсификации производства, например фондо- и материалосбережения.
Следует отметить также и то, что хотя вопросы оптимизации живого и овеществленного труда рассмотрены здесь в зависимости только от ограничения на имеющиеся трудовые ресурсы, подобным образом могут быть учтены и другие ограничительные
параметры (по фондам, по природным ресурсам и
др.). Для этого в окончательную формулу вместо
степени трудодефецитности следует подставить показатель степени дефицитности соответствующего
вида ресурса, а вместо показателя соотношения производительности труда в разных регионах – соотношение эффективности использования соответствующего вида ресурсов.
Из вышесказанного не следует делать вывод о
том, что в трудоизбыточных регионах обязательно
должно происходить снижение количественных и
ухудшение качественных показателей интенсификации и эффективности экономического развития,
так как существуют различные направления интенсификации и наряду с трудосберегающим выделяют
также фондо-, материало-, энергосберегающее
направления интенсификации и т.д. Хотя совершенно очевидно, что необходимо разработать систему хозяйственных мер, в которых бы учитывалась взаимосвязь показателей, характеризующих
уровень безработицы в регионе с показателями интенсификации производства и, прежде всего, с показателями выбытия и обновления основных фондов,
внедрения более прогрессивного оборудования и
пр. (в противном случае вполне реально возникновение ситуации, когда при высокой безработице
массовое внедрение производительного оборудования вследствие автоматизации и комплексной механизации приведет к существенной экономии рабо-

чих мест, то есть к еще большему росту безработицы и усилению социальной напряженности в обществе).
Здесь речь идет о том, что в условиях различной степени трудообеспеченности разных регионов
страны с точки зрения интересов эффективного, оптимального развития национальной экономики в целом целесообразно создание такого хозяйственного
механизма, при котором при прочих равных условиях
внедрение и дальнейшая эксплуатация наиболее
производительного с точки зрения экономии живого
труда оборудования первоначально и преимущественно должны осуществляться в трудодефицитных регионах. В дальнейшем по мере уменьшения
трудодефицитности и, тем более, устранения этого
явления целесообразно осуществить внедрение прогрессивного оборудования и в другие регионы.
Кроме этого из вышесказанного можно сделать вывод и о том, что в условиях трудоизбыточности более целесообразным является внедрение оборудования, осуществляющего экономию сырья, материалов, энергии, фондов, но не живого труда (то есть не
трудосберегающего, а какого-то иного (иных)
направления интенсификации), причем чем выше
трудоизбыточность предприятия или региона, тем,
при прочих равных условиях, потребность в реализации этой стратегии увеличивается.
Таким образом, здесь нами предложен методический подход для определения нормативных коэффициентов – нижних границ эффективности использования основных фондов с учетом территориальных различий трудообеспеченности. Иначе говоря,
это своего рода нормативы, имеющие преимущественно сравнительную, сопоставимую направленность и различающиеся по разным регионам, внедрение которых позволит решить проблему об оптимальном соотношении фондо- и трудосберегающего
направлений интенсификации производства на территориальном и федеральном уровнях. Как уже отмечалось выше, при желании в этих нормативах
можно учесть также фактор инфляционного роста,
что позволит в относительно устойчивой среде (то
есть когда нет серьезных изменений в экономической системе, например, кризисов) использовать их
достаточно продолжительное время, хотя, разумеется, периодически конкретные их значения нужно
будет все равно пересматривать.
Аналогичные нормативы можно определить не
только для трудосберегающего направления интенсификации общественного производства, но и для
любого другого: материало-, энерго-, фондосберегающего и т.д. Наличие такого рода системы территориальных нормативов позволит выявить наиболее
приоритетные и первоочередные для конкретного
региона мероприятия и направления интенсификации производства и, прежде всего, научно-технического прогресса (напомним, что НТП является важ194
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нейшим фактором процесса интенсификации общественного воспроизводства). Приоритетность и эффективность реализации мероприятий какого-то
определенного направления интенсификации в данном регионе будет зависеть от многих факторов,
особенно от отраслевой структуры территориальной
экономики, наличия природных ресурсов, трудообеспеченности (в том числе уровня безработицы) и
др. Таким образом, предложенные нами нормативы
носят не обязательный, а преимущественно информационно-рекомендательный характер. Учитывая
сказанное, а также то, что данные нормативы выявляют приоритетность (то есть первоочередность)
разных регионов с точки зрения внедрения в них передовой, наиболее производительной техники и технологии, более правильным будет называть их нормативными коэффициентами.
Использование такого подхода, на наш взгляд,
эффективно скажется на состоянии как экономики
данного региона, так и экономики страны в целом.
В конечном счете все это приведет к повышению и
конкурентоспособности продукции, так как позволит выбрать из большой совокупности мероприятий, форм и направлений интенсификации (а значит выбрать и нужное направление НТП, являющегося ее важнейшим фактором) те, которые наиболее
эффективны для региона в настоящее время (можно
привести поясняющий пример: в регионе с высоким
уровнем безработицы обнаружили большие запасы
полезных ископаемых, значит, при прочих равных
условиях, в настоящее время здесь более эффективно использование мероприятий материалосберегающего направления интенсификации производства, а не трудосберегающего – все это должно позитивно сказаться и на росте конкурентоспособности продукции, так как интенсификация производства является одной из причин этого роста).
Следует добавить, что предложенный нами
подход «срабатывает» лишь в общем. В этой связи
достаточно сказать, что во многих странах мероприятия трудосберегающего направления интенсификации нередко реализовывались и в условиях безработицы (правда в этот период уровень ее был сравнительно небольшим), так как возникали новые
виды деятельности, куда «перетекала» высвобождающаяся рабочая сила. Целесообразность использования предложенного подхода зависит также от
многих других факторов (например, инфляционных
процессов), не связанных непосредственно с какимто направлением интенсификации.

Однако в целом применение данного методического подхода позволит более эффективно использовать по регионам имеющиеся ограниченные резервы модернизации и технического перевооружения российской экономики, так как в этом подходе
в должной мере учитывается территориальная специфика. Особенно это справедливо для регионов
зоны Севера и Дальнего Востока – традиционно трудодефицитных и в то же время обладающих значительными сырьевыми ресурсами. Для этих регионов
России в ряде отраслей требуется создание специальной техники и технологии, которая, как правило,
не смотря на повышенные затраты на ее создание
должна достаточно быстро окупиться в связи с экономией вследствие использования сырья и живого
труда (меньше потребуется завозить в эти регионы
рабочих по оргнабору и работающих вахтовым методом). Чтобы сделать «действенным» предложенный подход, необходимо шире использовать систему государственного заказа (особенно для северных и дальневосточных регионов), создавать различного рода фонды (как на федеральном, так и на
региональном уровнях), использование которых
позволит повысить эффективность интенсификации, а также определить систему финансово-кредитных и налоговых механизмов, стимулирующих этот
процесс (например, в виде ускоренной амортизации). Здесь необходимо широко использовать позитивный зарубежный опыт. Целесообразно также, на
наш взгляд, разработать комплексно-целевую программу «Социально-экономическая эффективность
различных направлений интенсификации производства в России и в ее разных регионах», а также аналогичную программу стимулирования НТП как основы инновационной экономики.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ В СПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Рассматривая спорт как современный социально-экономический феномен, прежде всего следует отметить уникальность его отраслевой принадлежности и места в общественном разделении
труда. Эта уникальность заключается в следующем.
С одной стороны, спорт всегда является органичной
составной частью национальной экономики каждой
страны и тем самым содержит в себе характерные
признаки ее экономической модели. С другой –
спорт естественным образом глубоко интегрирован
в международную финансово-экономическую систему через деятельность международных спортивных федераций, спортивных соревнований (Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и т.д.),
спортивных лиг. Поэтому формирование устойчивой экономической модели в спорте каждой страны
может быть обеспечено только на основе синтеза закономерностей и особенностей функционирования
как национальных, так и международных экономических систем. На наш взгляд, только такой своеобразный «гибридный» подход способен создать оптимальные условия для многоканального целевого финансирования спорта; реализации рыночных принципов и международных стандартов деятельности
спортивных организаций; создания качественных
спортивных продуктов (услуг); развития современной высокотехнологичной материально-технической базы спортивной индустрии; развития детскоюношеского спорта и подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства как непосредственных производителей спортивных зрелищ.
Наиболее ярким примером либеральной рыночной экономики являются США [1, 2]. Ее главными
отличительными признаками выступают приоритет
частной собственности; высокий уровень конкуренции; высокая динамика и гибкость рынков труда и
товаров; ограниченное государственное регулирование, закрепленное законодательством; относительно низкий уровень налогообложения; высокий
уровень концентрации капитала; довольно значительная социальная дифференциация. Общественная мораль, преимущественно основанная на протестантских ценностях, сочетает принцип создания
равных возможностей для всех с принципом персональной правовой и экономической ответственности каждого за результаты своей деятельности. Государству отводится относительно незначительная

роль по обеспечению страны в основном такими общественными благами, как охрана общественного
порядка, оборона, развитие космоса и т.п. Неслучайно, что в структуре государственного бюджета
удельный вес расходов на оборону значительно превышает удельный вес расходов на социальные
нужды, включая спорт.
Западноевропейскую экономическую модель
можно классифицировать как социальную рыночную экономику с такими характерными признаками,
как наличие рынка и свободного ценообразования
как условия и инструмента экономической координации потребителей и производителей; экономическая свобода личности и конкуренция как фундаментальные общественные ценности; значительное
участие государства в регулировании экономики;
признание доминирующей роли государства в решении социальных вопросов и, как следствие, заметные бюджетные расходы, в том числе на спорт.
В контексте институциональной теории ключевыми функциями социальной рыночной экономики
принято считать, во-первых, многообразие форм
собственности и поддержание на этой основе конкурентной среды, а также препятствие возникновения
монополий; во-вторых, невмешательство государства в механизмы ценообразования кроме случаев
необходимости обеспечения конкурентной среды; втретьих, создание условий для реализации политики
«открытой экономики» и использование преимуществ международного разделения труда.
В Западной Европе значение государства как
регулятора экономического развития традиционно
выше, чем в США [1-5]. Несмотря на апологетику
преимуществ частной собственности и рыночных
принципов, тем не менее в странах Европейского
Союза государство играет ключевую роль не только
в обеспечении расширения возможностей для занятий бизнесом, но и в распределении доходов через
налогообложение и государственный бюджет. В валовых внутренних продуктах стран Западной и Северной Европы велика доля государственных расходов и значительны размеры государственных бюджетов. Хотя высокое налогообложение отрицательно сказывается на экономическом росте и способствует усилению бюрократии, тем не менее, усиление роли государства выступает сдерживающим
фактором для имущественного расслоения людей,
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способствует социальной консолидации общества и
создает благоприятные условия для развития детско-юношеского спорта.
Своеобразным примером развития, основанного на национальных традициях, успешно адаптировавших передовой международный опыт рыночной экономики, является Япония. Частной собственности отдается решающий приоритет. С такой формальной точки зрения, как небольшой размер государственной собственности и незначительность государственного бюджета относительно валового
внутреннего продукта, роль государства в регулировании японской экономики может казаться незначительной. Государственное регулирование в этой
стране принимает форму рекомендаций и консультаций, а не прямых директивных указаний. Оставаясь де-юре независимыми, экономические субъекты
придают большое значение мнению государства и
активно взаимодействуют с ним. Основу экономики
Японии составляют рыночные мотивации, и государство стремится поддерживать конкуренцию
между субъектами, но вместе с тем активно поощряется заинтересованность в сотрудничестве и кооперации не только партнеров, но и конкурентов по
бизнесу.
Особого внимания заслуживает китайская модель развития. Она может быть отнесена к экономике смешанного типа, в которой доминируют социалистические принципы государственного регулирования. Государственно-партийный аппарат играет огромную роль в регулировании большинства
процессов экономической деятельности. Спорт в
этой стране представляет собой один из тех секторов экономики, который в значительной степени
управляется государством.
Экономику большинства стран Восточной Европы, несмотря на их членство в Европейском Союзе, все еще принято называть транзитивной (трансформационной). Переход этими странами к модели
рыночной экономики (помимо собственно политических факторов) обусловлен низкой эффективностью системы хозяйствования, основанной на принципах социалистической экономики. С экономической точки зрения основной причиной негативных
результатов функционирования социалистической
модели экономического развития принято считать
ее нерыночный характер.
Как и любое изменение, переход от одной экономической системы к другой может быть осуществлен либо революционно (быстро, резко), либо
эволюционно (медленно, постепенно). Первый путь,
так называемой «шоковой» терапии, построения рыночной модели экономики избрали такие страны, как
Польша, Венгрия, страны Балтии. В них в кратчайшие сроки осуществлялись процессы приватизации,
разгосударствления, децентрализации регулирования экономики со стороны государства. Неэффек-
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тивные отрасли и предприятия прошли процедуру
банкротства, а развитие на качественно новой рыночной основе получили лишь те, которые вызвали
интерес у иностранных инвесторов и которым были
выделены серьезные инвестиционные ресурсы.
Многие страны, проводившие политику «шоковой терапии», сумели быстро реформировать экономику, однако при этом они заплатили довольно высокую
цену. Их переходный период отличался серьезными
социальными потрясениями, массовой безработицей, спадом производства. Учитывая то что спорт не
относится к группе первоочередных потребностей
людей, в этих странах он пострадал наиболее ощутимо, поскольку одним из первых лишился государственной финансовой поддержки. Подтверждением
этого может служить резкое снижение конкурентоспособности спортсменов из стран Восточной Европы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и
Европы по сравнению с теми периодами, когда
спорт в них активно поддерживался государством.
Другие бывшие социалистические страны, как,
например Китай и Беларусь, пошли по пути постепенных взвешенных эволюционных реформ, которые в целом доказали свою высокую эффективность. Правомерность такого выбора была обусловлена учетом объективных естественно-исторических, культурных, институциональных особенностей этих стран и отрицанием голого копирования
положительного или отрицательного опыта.
Белорусскую экономическую модель принято
характеризовать как модель социально ориентированной рыночной экономики. В этом отмечается ее
сходство с моделями экономик развитых европейских стран.
В лекции, прочитанной в Белорусском государственном экономическом университете в 2004 г.,
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
сформулировал основные черты белорусской модели социально-экономического развития. Он отметил, что «в процессе живой, созидательной практики сложилась за эти годы белорусская модель социально-экономического развития. В ее основе создание рыночной экономики с действенными механизмами государственного и рыночного регулирования, рациональным развитием частного сектора
наряду с государственным при обеспечении приоритета общенародных интересов, с эффективной властью и сильной социальной политикой. Очевидно,
что наша экономическая модель предусматривает
сочетание преимуществ современного рыночного
хозяйства с обеспечением эффективной социальной
защиты граждан. Такой подход учитывает менталитет белорусского народа, его историю и традиции».
Глава государства особо подчеркнул: «Наша модель
основывается на активном участии государства в
формировании рыночных отношений и структурной
перестройке экономики. По мере создания новых
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рыночных институтов происходит постепенное и
последовательное сокращение его прямого участия
в экономических процессах. Однако по отношению
к тем сферам экономики, где решаются крупномасштабные стратегические задачи, позиция государства остается однозначной: здесь регулирование
обязательно. В Беларуси выбрана модель, которая
базируется не на массовой, а на индивидуальной
приватизации, нацеленной на повышение эффективности производства. Главная задача – привлечь в реальный сектор экономики инвесторов, заинтересованных в техническом перевооружении и повышении конкурентоспособности приватизируемых объектов».
Отвечая на вопрос «Чего не дала белорусская
модель развития?» Президент сказал:
«Во-первых, она не позволила сформироваться в
нашей стране олигархическим кланам. База для неправедного обогащения и разворовывания национальных богатств была подорвана тем, что основные производственные мощности, градообразующие предприятия, природные богатства остались
под контролем государства, а не в частных руках.
Во-вторых, в соответствии с национальной моделью развития мы не допустили к власти криминальных элементов. Системная борьба с коррупцией
и преступностью позволила Беларуси сохранить
свой международный авторитет как одной из самых
не коррумпированных стран мира.
В-третьих, наша модель не привела к массовой
безработице и обнищанию людей.
В-четвертых, белорусская модель развития не
привела к разрыву традиционных экономических
связей с партнерами и развалу реального сектора
экономики, имеющей открытый, ориентированный
на экспорт характер» [6].
Президент страны четко сформулировал фундаментальные принципы социальной справедливости, которых придерживается в своей деятельности
белорусское правительство:
- «старшее поколение должно иметь обеспеченную старость;
- люди в трудоспособном возрасте – работу, соответствующую уровню их образования и квалификации, с адекватной оплатой труда;
- молодежь – равные стартовые возможности в
получении образования, освоении профессий и специальностей в соответствии с их способностями и
склонностями, а также потребностями народного
хозяйства» [96].
Ярко выраженная социальная направленность
экономического развития нашей страны обеспечила
общественную стабильность и не привела, как в других странах (Россия, Украина), к контрастной дифференциации доходов населения.
Механизм ценообразования в Республике Беларусь синтезирует рыночные принципы с государ-

ственным регулированием, что имеет целью сдерживание инфляции и обеспечение социальной защищенности населения. Прежде всего, это касается тарифов на услуги естественных монополий, ЖКХ,
продукцию сельского хозяйства и продовольствие.
Существенные изменения претерпела и система государственного планирования. Это отразилось в смене административного планирования индикативным, которое предполагает согласование
планов экономического развития между государственными органами управления и производителями, а не разработку планов центральным органом
с последующим жестким контролем за их исполнением.
Хотя в стране сохраняется относительно высокий уровень налогообложения субъектов хозяйствования, тем не менее, распределение доходов подвергается постепенной либерализации. Государственные пособия по безработице, жилищные льготы и
субсидии, удешевление транспортных, энергетических и коммунальных тарифов являются важными
статьями расходов государственного бюджета. Сохраняется значительный удельный вес и расходов на
здравоохранение, физическую культуру и спорт.
Если в абсолютном выражении уровень социальной
поддержки населения отстает от среднеевропейских
показателей из-за меньшего объема валового внутреннего продукта, то в относительном исчислении
социальную поддержку населения государством
следует признать довольно значительной. Безусловно, что решающими условиями достижения
высоких доходов выступают высокие темпы экономического роста, дальнейшая активизация деловой
активности и расширение предпринимательской
инициативы.
Отмеченные наиболее общие особенности переходного периода на макроэкономическом уровне
характерны и для отраслевой подсистемы экономического управления спортом. Здесь также осуществляется поступательный переход от высокоцентрализованного администрирования к внедрению элементов рыночного механизма. Рассмотрим общепринятые признаки рыночной модели, которые должны
находить свое применение и в спорте.
Рыночная экономика основана на ряде фундаментальных принципов, к числу которых относятся:
многообразие форм собственности; рыночное ценообразование; договорные отношения между хозяйствующими субъектами (людьми, предприятиями и
т.д.); ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность; право собственника на
присвоение прибавочной стоимости.
Применительно к спортивной отрасли Республики Беларусь можно говорить о различной степени
глубины реализации каждого из этих принципов на
практике.
Если анализировать разнообразие форм собственности, то спортивные структуры организованы
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по самому широкому спектру возможных форм правовых и имущественных отношений. Среди них
имеют место общества с ограниченной ответственностью (ООО ФК «БАТЭ»), закрытые акционерные
общества (хоккейный клуб «Динамо» Минск, ФК
«Динамо» Минск»), акционерные общества, общественные организации (БФСО «Динамо»), частные
унитарные предприятия, государственные (коммунальные) (ГУ гандбольный клуб СКА Минск, ГУ
хоккейный клуб «Юность» Минск), иностранные
предприятия. По данному критерию уровень «рыночности» спортивной отрасли нашей страны
вполне соответствует международным стандартам.
Сфера ценообразования также представляет собой естественную часть рыночного механизма в
спорте Республики Беларусь. Например, стоимость
абонементов и билетов на игры хоккейного клуба
«Динамо» Минск, выступающего в КХЛ, формируется под воздействием высокого спроса на хоккейное зрелище и неслучайно, что эта команда является
самой посещаемой в лиге. Снижение же популярности такой народной игры, как футбол, вызывает
уменьшение зрительского интереса и, как следствие, низкую стоимость билетов, что отрицательно
влияет на доходы команд.
Особым специфическим объектом ценообразования в спорте являются игроки. Здесь рыночные
принципы купли-продажи прав на игроков проявляются в наиболее концентрированном виде, поскольку подчиняются международным правилам и
закономерностям международных рынков трансферов.
Договорные отношения между хозяйствующими субъектами также органичный элемент рыночной спортивной экономики нашей страны, основанный на действующем законодательстве. Особенностью проявления этого принципа в сфере спорта
выступает то, что в большинстве случаев (прежде
всего это касается институциональных отношений в
игровых видах спорта) субъектами рыночных договорных взаимодействий являются собственники
клубов и общественные организации в лице спортивных федераций. Причем в силу того, что последние выступают в качестве организаторов спортивных соревнований (чемпионатов), они обладают
значительными властными полномочиями по отношению к частным структурам. Такую конфигурацию договорных отношений не часто встретишь в
других отраслях экономики.
Если отмеченные выше принципы рыночной
экономики в спортивной отрасли нашей страны проявляют себя в достаточно полной мере, то такие как
«ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность» и «право собственника на
присвоение прибавочной стоимости» реализованы
гораздо меньше. Без активного административного
и финансового вмешательства государства практи-
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чески во все сферы жизнедеятельности спорта его
существование было бы просто невозможно. В силу
низкой доходности спортивного бизнеса и его высокой зависимости от государственной финансовой помощи говорить о том, что в спорте создается значительная прибавочная стоимость не приходится. Это
значительно снижает инвестиционную привлекательность спорта как сферы возможного приложения частного капитала. Поэтому важной задачей
развития спортивной отрасли нашей страны является институционализация условий для инвестирования частных средств в такие спортивные бизнеспроекты, в рамках которых могла бы существовать
возможность для окупаемости расходов, создания
прибавочной стоимости и реинвестирования прибыли в развитие спортивной индустрии. Пока же, к
сожалению, в нашей стране практически отсутствуют примеры создания материально-технической базы спорта за счет средств частных инвесторов, что свидетельствует об их слабой заинтересованности в устойчивом развитии спортивного сектора национальной экономики. В этой связи в дальнейшем будут научно обоснованы рекомендации по
трансформации экономической системы и менеджмента спорта в нашей стране (на примере игры в
гандбол), при которой будет обеспечено полноценное функционирование рыночной модели за счет
устранения тех сдерживающих факторов, которые
негативно влияют на уровень и качество ведения
спортивного бизнеса.
Кроме рассмотренных принципов, рыночной
экономике присущи такие характерные черты, как
конкуренция, административная независимость и
самостоятельность субъектов хозяйствования, свободный выбор контрагентов (поставщиков и покупателей). В этой связи в спорте также существуют
довольно заметные особенности, отличающие его от
других сфер бизнеса. Прежде всего это касается организационных форм, в рамках которых только и
может существовать спортивное зрелище как товар.
Например, в игровых видах спорта, спортивные
клубы, являющиеся по своей сути конкурентами, ведущими борьбу за доходы, могут существовать самостоятельно только при наличии друг друга. Если,
предположим, в торговле в случае банкротства
фирмы ее доля рынка переходит к победившему
конкуренту, который приобретает больший вес и
стремится к монополии, то в игровых видах спорта
банкротство не выгодно никому, так как приводит к
исчезновению команд и закрытию рынка. Победителю просто не с кем будет играть. В связи с этим
возникает необходимость создания такого экономического механизма организации игровых видов
спорта (например, максимальный уровень зарплат
игроков), в рамках которого сами конкуренты
(клубы) поддерживали бы и даже повышали бы конкурентоспособность друг друга, что трудно предста-
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вить в других видах бизнеса. В спорте в отличие от
других сфер экономики сам по себе рыночный механизм оказывается способен противостоять монополистическим тенденциям. В этом смысле можно
считать, что спорт нейтрализует классическую слабость любой рыночной системы.
Вместе с тем серьезной проблемой спорта с рыночной точки зрения является то, что его в известном смысле можно рассматривать как рынок «общественных благ». Такая трактовка допустима в связи
с тем, что спорт активно поддерживается государством, а не развивается пока еще на собственной
воспроизводственной основе. Рынок по определению не заинтересован и не приспособлен для эффективного производства общественных благ. Особенностью общественных товаров (в нашем случае
спортивных услуг как зрелища) выступает то, что
ими может пользоваться каждый (например, «бесплатно» смотреть спортивные трансляции), но не
каждый обязан за них платить (платит государство
или рекламодатель). Если пользуется тот, кто не может платить, то по закону сохранения и преобразования энергии применительно к деньгам, за него
платит тот, кто в состоянии сделать это. И в нашем
случае плательщиком оказывается государство.
Устранить этот недостаток предлагается за счет
такого преимущества рыночной модели, как эффективность распределения ресурсов. Поскольку в Республике Беларусь основным поставщиком финансовых ресурсов для развития спорта является государство, то необходимо разработать такую систему их
распределения, которая, с одной стороны, обеспечивала бы самоокупаемость государственного инвестирования спортивной деятельности и заинтересовывала бы получателей государственных средств в
эффективном их использовании, а с другой – создавала бы условия для привлечения частных инвестиций в эту отрасль национальной экономики. Решение этой проблемы предлагается осуществлять через разработанный механизм самофинансирования
детско-юношеского спорта посредством передачи
подготовленных игроков в профессиональный
спорт на коммерческой основе, а также путем стимулирования спроса на игровые спортивные зрелища за счет создания специальных призовых фондов.

Следует отметить, что спорту как особому виду
бизнеса присущ целый ряд особенностей. К числу
основных можно отнести следующие:
- в качестве товара (объекта купли-продажи) в
спорте могут выступать непосредственно зрелище,
участники зрелища (спортсмены), объекты спортивной инфраструктуры, спортивная атрибутика и целый ряд других предметов;
- высокая степень непредсказуемости спортивных результатов и, следовательно, рисков, связанных с инвестициями в спорт;
- большая продолжительность так называемых
жизненных циклов тех предметов (спортивная инфраструктура) и субъектов (спортсменов и тренеров), которые могут выступать в качестве сферы
приложения инвестиций и объектов купли-продажи
[9]. Так, например, подготовка одного профессионального спортсмена занимает, как правило, не менее 5-10 лет;
- большая капиталоемкость спорта в части финансовых, материальных и трудовых затрат;
- необходимость поддержания разветвленной
специальной инфраструктуры спорта (медицинское
обеспечение, спортивный инвентарь, специальные
средства транспорта и др.).
Эти и многие другие факторы обусловливают
факт значительного участия в спортивном бизнесе
государства и общественных организаций.
Нередко полностью за государственный счет
содержится целый ряд видов спорта. В связи с этим
возникает проблема эффективного использования
выделяемых бюджетных средств.
Спорт как целостное явление представляет собой синтез двух взаимосвязанных составных элементов:
- детско-юношеский спорт, основной задачей
которого выступает обучение молодых людей основам спортивного мастерства;
- профессиональный или спорт высших достижений.
Характерной особенностью экономики современного спорта является то, что он финансируется
как государством, так и за счет частных инвесторов.
Как правило, государство принимает участие в
финансировании двух компонентов единого спортивного движения – детско-юношеского и профессионального спорта (рис. 1).
В связи с этим важным условием эффективности целевого использования бюджетных ассигнований, выделяемых государством, служит, во-первых,
рациональное распределение средств госбюджетных финансовых потоков между детско-юношеским
и профессиональным спортом, и, во-вторых, четкость правового и финансово-экономического механизма перехода спортсмена из «детского», непрофессионального, во взрослый, профессиональный,
спорт.

Институционализация системы управления
игровыми видами спорта на основе
экономической модели рыночного типа
Активная коммерциализация спорта, превращение его в один из наиболее динамично развивающихся видов бизнеса актуализируют исследования в области экономики и финансов спортивных
организаций. Высокая социальная и политическая
значимость физической культуры и спорта обусловливает активное участие государства в финансировании деятельности спортивных организаций.
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Национальный
олимпийский
комитет

Министерства, другие
республиканские
органы государственного
управления

Национальный
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комитет

БФСО «Динамо», Спортивный комитет Вооруженных
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физического воспитания
учащихся и студентов
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Отделы физической культуры, спорта городских райисполкомов

Рис. 1. Организационная структура управления спортом в Республике Беларусь
И с т о ч н и к: составлено автором на основании [6, 7, 11, 12].

В настоящее время экономическое управление
как взрослым, так детским спортом осуществляется
с учетом основных направлений развития спорта в
Республике Беларусь. Они содержат методологическую основу построения системы взаимодействия
организаций физической культуры и спорта и предназначены для осуществления деятельности государственных органов и общественных организаций
по обеспечению развития игровых видов спорта.
Наиболее любимыми народом, зрелищными,
коммуникативными и доступными средствами физической культуры и спорта, развивающими физические, эстетические и нравственные качества личности, способствующими организации досуга населения, профилактике заболеваний, воспитанию подрастающего поколения, являются игровые виды
спорта.
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Во всем мире спортивные игры традиционно
представляют собой популярные виды спорта среди
всех категорий населения.
Система игровых видов спорта – часть национальной физической культуры и спорта, олимпийского движения Республики Беларусь, представляющая собой совокупность физкультурно-спортивных и иных институтов, правил и процедур, применяемых на благо личности и общества.
Развитие игровых видов спорта отвечает социальной направленности политики нашего государства, стимулирует создание новых рабочих мест, совершенствование зрелищной индустрии, имеющей
большое экономическое значение.
Достижения в игровых видах спорта служат
мощным импульсом международного сотрудничества, формирования привлекательного образа
нашей страны на международной арене, а победы
201

С. Б. Репкин
белорусских спортсменов способствуют росту патриотизма, гражданственности, гордости за страну,
область, город, коллектив.
Современная мировая практика свидетельствует о высокой популярности игровых видов
спорта. По массовости развития в странах мира игровые виды занимают ведущие позиции. Например,
членами международных федераций по хоккею являются 70 стран, по футболу – 208, баскетболу –
217, волейболу – 220 стран.
Игровые виды спорта наиболее популярны на
Олимпийских играх. На их долю приходится более
10% программы олимпиад. Реализоваться в этих видах спорта стремятся все страны. Олимпийские
игры, чемпионаты мира показали, как высок уровень конкуренции, как непросто, даже при наличии
школ и традиций, завоевать призовые места.
При разработке стратегии развития спортивных игр в Республике Беларусь необходимо учитывать совокупность следующих факторов:
1) рост роли спортивных игр как фактора совершенствования природы человека и общества, уникального механизма оздоровления людей способом
самореализации человека, а также средства борьбы
против асоциальных явлений, что немаловажно в
условиях происходящих негативных демографических процессов;
2) органическое сочетание и объединение усилий государственных, общественных и частных организаций, учреждений, клубов и социальных институтов по развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта, что является признаком их важной роли в системе ценностей современной культуры;
3) совершенствование моделей развития спортивных игр в новых экономических и правовых отношениях, что, с одной стороны, способствует росту
получаемых клубами доходов (от посещения и
трансляции матчей, продажи клубной атрибутики),
а с другой – росту получаемых государством
средств в виде налогов, направляемых на развитие
инфраструктуры игровых видов спорта;
4) ускорение модернизации и строительства современных футбольных стадионов, ледовых дворцов, других спортивных арен для игр (Беларусь
здесь не является исключением), технического перевооружения спортивной индустрии и налаживания
массового производства конкурентоспособной продукции для спортивных игр, создания благоприятных условий для развития малых предприятий, выпускающих эту продукцию;
5) растущая популярность национальных команд на Олимпийских играх, чемпионатах мира и
континентов, а также клубных команд на континентальных кубках, которая отражает фундаментальные сдвиги в современной культуре и стимулирует
процессы глобализации.

Существуют два основных подхода к развитию
игровых видов спорта: 1) коммерческо-спортивный;
2) спортивно-коммерческий.
Основу первого подхода составляет стремление к максимальным доходам и прибыли, а непосредственно спортивная деятельность и спортивный
результат рассматриваются лишь как средство достижения цели. Этот подход превалирует в американском профессиональном спорте.
При втором подходе, более характерном для европейского региона и Республики Беларусь, на первый план выдвигается спортивный результат.
Острота спортивной борьбы выступает приоритетным моментом и обязательным условием спортивного бизнеса. Развитие игровых видов при таком
подходе в обязательном порядке предусматривает
финансовую поддержку со стороны государства.
Анализ системы формирования национальных
команд в странах, лидирующих по развитию игровых видов спорта, свидетельствует о прямой связи
между силой клубов и силой национальных команд
[10, 12]. Расширение географии сильных клубов повышает напряженность внутренних чемпионатов,
создает здоровую конкуренцию, что в свою очередь
способствует качественной подготовке высококвалифицированных спортсменов. Таким образом, основным комплектующим звеном национальных команд является клуб.
Развитие клуба находится в прямой зависимости от финансирования. Существуют различные
формы их финансирования. В одних клубах основная организационно-финансовая деятельность осуществляется через учредителей и генерального
спонсора, в других (частных) – из личных средств
владельца или средств, полученных от реализации
программы развития клуба, а третьим существенную помощь в финансировании оказывают региональные государственные органы.
В среднем система игровых видов спорта составляет одну четвертую часть белорусского спорта.
Любителей же игровых видов спорта у нас в стране
насчитывается свыше одного миллиона человек.
Правовую основу системы игровых видов
спорта составляют: Закон Республики Беларусь «О
физической культуре и спорте», Указ Президента
Республики Беларусь «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» от
15.04.2013 г. № 191 [8].
Организационную основу системы составляют
клубы и республиканский календарь спортивных
мероприятий. Действующие в системе клубы по игровым видам спорта являются главным звеном в цепочке «спортивная школа – клуб – национальная команда».
Разрабатываемый в системе республиканский
календарь спортивных мероприятий предусматривает чемпионаты, кубки, первенства по игровым ви202
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дам спорта, олимпийские дни молодежи, спартакиады, клубные соревнования.
Одним из ключевых условий успешности
функционирования системы игровых видов спорта
является роль тренеров. Острейшая конкуренция в
игровых видах спорта, прогресс техники и тактики
игры требуют от тренера-преподавателя высочайшей самоотдачи и глубины знаний в области управления, педагогики, психологии, медицины, для того
чтобы расширить диапазон действий, функций, амплуа каждого спортсмена, выработать у него умения
принимать нужные решения в экстремальных условиях. Такой труд должен оплачиваться соответствующим образом.
Важное значение имеет система организации
соревнований. Ее несовершенство нарушает методическую технологическую многолетнюю подготовку спортсменов по игровым видам спорта. К сожалению, в настоящее время просматривается острая нехватка соревновательного пространства для
юных спортсменов всех возрастов.
Еще одной проблемой является отсутствие у
подавляющего большинства учебно-спортивных
учреждений собственной материально-технической
базы. Из более 280 учебно-спортивных учреждений,
культивирующих игровые виды спорта, только 25%
располагают своими учебно-спортивными базами.
К факторам, отрицательно влияющим на развитие клубных команд и, следовательно, на игровые
виды спорта, можно отнести следующие:
1) неумение руководства большинства хоккейных и футбольных клубов эффективно применять
мощный рычаг государственной поддержки для развития собственной инфраструктуры и, наоборот, недостаточная поддержка ряда баскетбольных, волейбольных, гандбольных и других игровых клубов,
участвующих в чемпионатах Республики Беларусь,
со стороны местных исполнительных и распорядительных органов;
2) недостаточное финансирование, отсутствие
собственной, материально-технической базы, низкий уровень проведения чемпионатов не позволяет
клубным командам успешно участвовать в Европейских кубках и, как следствие, миграция игроков в зарубежные клубы;
3) сокращение ресурсного потенциала и заинтересованности в развитии спортивных команд по игровым видам спорта в системе Министерства образования Республики Беларусь и Федерации профсоюзов Беларуси;
4) отсутствие юридического статуса у ряда
спортивных клубов и низкий уровень профессионализма тренеров клубных команд;
5) слаборазвитая спортивная индустрия по производству конкурентоспособной продукции для игровых видов спорта, проблемы обеспечения дошкольных, общеобразовательных, специализиро-

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

ванных учебных заведений современным инвентарем и оборудованием (мячи, клюшки, специальная
обувь и др.).
Факторами, отрицательно влияющими на выступления национальных команд, являются следующие:
1) отсутствие качественного пополнения национальной команды игроками из клубных команд;
2) недостаточное финансирование и научнотехническое обеспечение системы подготовки национальных команд к международным соревнованиям;
3) преждевременный отъезд в зарубежные клубы молодых перспективных спортсменов – кандидатов в национальную команду;
4) отсутствие материально-технической базы
для проведения международных соревнований.
Говоря о перспективах и путях развития игровых видов спорта в Республике Беларусь, можно отметить, что для ускорения темпов развития игровых
видов спорта необходимо в первую очередь достичь
высокого уровня их массовости среди различных категорий граждан (дети, подростки и молодежь).
Экономическую основу системы составляют
средства республиканского и местного бюджетов,
Фонда социальной защиты населения, направляемые на содержание специализированных учебноспортивных учреждений, отделений училищ олимпийского резерва, центров олимпийской подготовки; средства организаций, оказывающих систематическую поддержку футбольным и хоккейным
клубам во исполнение соответствующих указов
Президента; средства местных бюджетов на частичное (до 40%) финансирование расходов клубов по
игровым видам спорта во исполнение соответствующего постановления Правительства; иные источники, предусмотренные законодательством.
Существующая экономическая модель управления игровыми видами спорта в значительной степени несет в себе черты диффузности. Для нее характерно довольно существенное распыление как
прямого, так и косвенного бюджетного финансирования как по вертикали (госбюджет, областные, районные, городские и местные бюджеты), так и по горизонтали (виды спорта, федерации, спортивные
клубы). С точки зрения целостности спорт необходимо рассматривать как единый комплекс, основу
которого составляет взаимосвязь детско-юношеского спорта, финансируемого главным образом за
счет госбюджета, и взрослого спорта как особой разновидности коммерческой деятельности, где помимо государственных средств активно присутствует частное финансирование. Поэтому в спорте
важное значение имеет эффективность механизма
экономического взаимодействия государства и бизнеса в форме государственно-частного партнерства.
Анализ этого взаимодействия с точки зрения
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средств, инвестируемых государством во взрослый
и детско-юношеский спорт, свидетельствует о том,
что отрицательной чертой нынешней экономиче-

ской модели развития спорта является не замкнутость кругооборота бюджетных ресурсов, поступающих в отрасль (рис. 2).

ДЮСШ
Текущее финансирование
на содержание спортивных
школ

Государственные средства,
госбюджет, областной
бюджет, государственные
предприятия
как спонсоры

Игроки

Обмен законодательно не
отрегулирован, поэтому не
является эквивалентным

Финансирование

Текущее финансирование на содержание
федераций, клубов

Спортивные федерации, спортивные клубы

Рис. 2. Схема экономического взаимодействия в спорте
И с т о ч н и к: составлено автором на основании [6, 7, 11, 12].

Бюджетные ресурсы параллельно поступают в
детско-юношеский и взрослый спорт и направлены
в основном на текущее содержание клубов, федераций, спортивных отделов органов власти. Выделяемые средства слабо взаимодействуют и в недостаточной степени зависят от конечных результатов отрасли в виде титулов на престижных международных форумах. Это отрицательно сказывается на сбалансированности стимулирования на различных
этапах подготовки спортсменов. Имеет место явное
«недостимулирование» в сфере детско-юношеского
спорта и избыточное стимулирование в сфере взрослого спорта. Это нарушает органическое строение
единой системы подготовки спортсменов, сужает
естественный потенциал, имеющийся в детско-юношеском спорте, лишает, таким образом, взрослый
спорт полноценной конкурентной подпитки в лице
молодых спортсменов. Все это приводит к потере
высококвалифицированных тренерских кадров, сокращению набора талантливой молодежи в детскоюношеские школы, провоцирует инвестиции не в
отечественных спортсменов, а в поиск (импорт) их
за рубежом. Такая экономическая модель высокозатратна и ориентирована не на «накопление» и «капитализацию», а на «проедание» и «потерю стоимости».
Представляется необходимым провести замену
такой модели экстенсивного развития современной
моделью интенсивного развития, основанной на
классических рыночных принципах взаимодействия
участников рынка. Для этого предлагаются следующие меры:
1. Функционально разделить участников взаимодействия в спорте на группу, формирующую

спрос (заказчик, клиент, финансирующая сторона),
и группу, формирующую предложение (подрядчик,
исполнитель, сторона, предлагающая услугу на
спортивное зрелище).
2. Сконцентрировать финансовые ресурсы государства, во-первых, в детско-юношеском спорте;
во-вторых, отказаться от выделения бюджетных
средств на текущее содержание взрослых спортивных команд и перевести их использование в форму
призовых выплат за результаты, достигнутые в
спортивных соревнованиях; в-третьих, максимально коммерциализировать взрослый спорт, сделав
его привлекательной сферой для инвестиций и развития за счет частных средств, а в качестве приоритетной формы организовывать взрослые соревнования, схожие с Лигой чемпионов; в-четвертых,
жестко и прозрачно закрепить за государственными
детско-юношескими школами и тренерами права на
подготовленных ими спортсменов; в-пятых, передавать молодых спортсменов, успешно закончивших
ДЮСШ, во взрослые коммерческие спортивные
клубы и лиги только на возмездной и подконтрольной обществу основе; в-шестых, разрешить частным
инвесторам, содержащим спортивные клубы, тратить призовые средства, полученные от государства,
на приобретение спортсменов в государственных
детско-юношеских спортивных школах.
В наиболее общем виде принципиальная схема
такой экономической модели системы управления
спортом представлена на рис. 3.
Преимуществами предлагаемой модели являются концентрация государственных средств в
сфере детско-юношеского спорта, что в полной мере
соответствует целям и задачам государства как ин204
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ститута власти, формирование полноценного рынка
в сфере спорта как особого вида бизнеса, придание
замкнутости государственным средствам и гарантии их возмещения за счет покупки спортсменов
частными инвесторами, синтез территориального и

ведомственного использования бюджетных средств,
выделяемых государством на спорт, простая и прозрачная система стимулирования тренеров за подготовку высококлассных спортсменов.

ДЮСШ
Текущее финансирование
на содержание спортивных
школ

Государственные средства,
госбюджет, областной
бюджет, государственные
предприятия
как спонсоры

Игроки

Молодые спортсмены
передаются во взрослый коммерческий
спорт на возмездной
основе

Финансирование

Текущее финансирование
на содержание федераций,
клубов

Спортивные
федерации,
спортивные
клубы

Рис. 3. Предлагаемая схема экономического взаимодействия в спорте
И с т о ч н и к: составлено автором на основании [6, 7, 11, 12].

Не менее важным условием для построения эффективной модели управления спортом является оптимизация организационной структуры проведения
спортивных соревнований как по вертикали – от
детско-юношеских игр до взрослых коммерческих
турниров, так и по горизонтали – по видам спорта в
территориальном разрезе. Разнообразие видов
спорта делает его, по сути, многоотраслевой сферой
деятельности, испытывающей сложности правового, организационно-технического и финансовоэкономического характера. В этих условиях прежде
всего необходимо найти те структуры, которые бы
объединяли все стороны, заинтересованные в развитии того или иного вида спорта, которые бы наделялись широкими правами и концентрировали максимально персонифицированную ответственность за
достигнутые результаты в спортивных соревнованиях на представительных международных форумах. Очевидно, что такими структурами должны
стать спортивные федерации по культивируемым
видам спорта. При этом не менее важно, чтобы существовал механизм координации совместных действий федераций во всех правовых, технологических, экономических и иных аспектах с органами
государственного управления (министерствами, ведомствами), территориальными структурами власти
(исполнительные комитеты), частными инвесторами, спортивными клубами, организаторами соревнований (лигами), ведомственными спортивными
организациями, общественными организациями. В
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соответствии с институционализируемой единой
компактной иерархией управления видом спорта
должно осуществляться и распределение бюджетных средств. Структурная экономическая модель
организации управления игровыми видами спорта,
которая, на наш взгляд, отражает целостность спортивной отрасли в соответствии с реализуемыми
функциями, целями развития, полномочиями, финансовыми ресурсами участников, представлена в
наиболее общем виде на рис. 4. В качестве основной
формы практической реализации данной модели
предлагается использовать государственно-частное
партнерство.
Предлагаемая модель образно интегрирует в
себе следующие характерные элементы и механизмы их взаимодействия в рамках единой системы
управления игровыми видами спорта:
1. Вид спорта как целостный объект управления структурируется по трем основным уровням:
детско-юношеский, молодежный и студенческий
спорт, взрослый профессиональный спорт.
2. Спортивная федерация выступает в качестве
общей системообразующей структуры, полностью
отвечающей за развитие данного вида спорта на территории Республики Беларусь и обеспечивающей
организацию сквозной системы соревнований по
всей вертикали от детских соревнований до коммерческих соревнований профессионалов (взрослые
лиги, чемпионаты, кубки и т.д.).
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Бизнесинвесторы
Финансирование
текущего содержания команды
Спортивный клуб

Национальная
команда

Профессиональный спорт
(частные спортивные клубы)

ГОСУДАРСТВО

Основные статьи целевого финансирования спорта:
1) частичное финансирование
в виде призовых;

Студенческий спорт
(студенческие спортивные клубы)
Спонсоры
Детский спорт (ДЮСШ, РЦОР)

2) работа со зрителями;
3) покупка игроков в государ
ственных ДЮСШ
Приоритетное
финансирование
Приоритетное
финансирование

Рис. 4. Структурная экономическая модель организации управления
игровыми видами спорта
И с т о ч н и к: составлено автором на основании [6, 7, 11, 12].

3. Приоритетными направлениями государственного финансирования являются ДЮСШ различного ведомственного (Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Министерство
обороны, добровольные спортивные общества и
т.д.) и территориального (исполкомы) подчинения.
На уровне детско-юношеского спорта государство
финансирует текущее содержание спортивных
школ.
4. Взрослый профессиональный спорт организуется только на коммерческой основе, рассматривается как особый вид рынка и специфической
сферы инвестиций с доминирующим финансированием текущего содержания (оплата труда игроков,
тренеров, транспортные и тому подобные расходы)
профессиональных спортивных клубов за счет
средств частных инвесторов и спонсоров.
5. На уровне организации взрослых коммерческих спортивных соревнований профессионалов
государственная финансовая поддержка носит исключительно целевой характер и направляется на
следующие нужды:
- выплата призовых спортивным клубам по
итогам участия в соревнованиях;
- выплаты за результаты работы с болельщиками, вклад в популяризацию вида спорта, повышение его общественного имиджа и престижа;
- использование заработанных призовых на
оплату покупки молодых спортсменов, подготовленных в государственных детско-юношеских спортивных школах.
6. Подготовленные в государственных ДЮСШ
молодые спортсмены передаются во взрослый коммерческий спорт на возмездной основе и оплачива-

ются профессиональными клубами за счет заработанных государственных призовых средств, тем самым включаются в единый кругооборот государственные средства и создаются условия для их частичной или полной окупаемости.
7. Призовые государственные фонды рассматриваются как финансовые ресурсы, за которые ведется борьба с частными спортивными клубами во
время соревнований.
8. Размеры призовых государственных фондов
должны быть такими, чтобы они покрывали значительную часть текущих расходов частных инвесторов, вложивших свои средства даже в те спортивные
клубы, которые не заняли высоких мест. Это будет
служить определенной гарантией для инвесторов по
возмещению средств, вложенных в содержание
спортивного клуба. Это важно еще и с точки зрения
поддержания определенного уровня конкурентоспособности самих соревнований, так как для их
зрелищности должно быть вполне определенное минимальное количество участников.
9. Основным источником доходов частных
спортивных инвесторов должна быть продажа прав
на игроков. Клубам необходимо проявлять заинтересованность в такой организации тренировочного
и соревновательного процессов, которые будут способны обеспечивать рост мастерства игроков и, как
следствие, увеличение их стоимости, а продажа которых впоследствии и будет составлять тот чистый
экономический предпринимательский интерес, ради
которого инвесторы будут готовы вкладывать свои
капиталы в данный вид спорта.
10. Принципиальным моментов финансирования взрослых профессиональных клубов является
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примерное равенство их текущих бюджетов. Это
необходимо для создания схожих условий по оплате
труда игроков (максимальный уровень зарплат), что
будет способствовать выравниванию класса команд,
а значит, повысит непредсказуемость результатов
игр, рост зрелищности и интереса со стороны болельщиков.
11. Такое звено системы управления и организации соревнований, как молодежный и студенческий спорт жизненно необходимо для создания
условий (площадки), которая будет служить своеобразным трамплином для передачи игроков во взрослый спорт и важна для увеличения стоимости молодых игроков, а также для более точных и объективных оценок их реальной рыночной стоимости. Это
звено системы управления спортом может финансироваться государством в минимальных объемах для
снабжения игроков спортивной формой, ежедневного питания и т.д.
12. Следует предусмотреть юридическую возможность закрепления определенной «вечной» доли
прав на игроков (хотя бы 1–3 %) за государственными ДЮСШ и лично подготовившими их тренерами для обеспечения стимулирования качественной работы на ранних стадиях, когда и закладываются основы мастерства, без которых невозможно
развитие игроков в последующие взрослые периоды
их карьеры.
Предложенная организационно-экономическая
модель системы управления игровыми видами
спорта направлена, во-первых, на институционализацию рыночных принципов, во-вторых, на концентрацию и усиление целевого использования государственных ресурсов, выделяемых на спорт, в-третьих, на стимулирование привлечения средств частных инвесторов [23, 70, 100, 181]. Она ориентирована на создание устойчивого рыночного развития
спортивной отрасли на основе государственно-частного партнерства и взаимодействия, а также на эффективное функционирование игровых видов
спорта на долгосрочной основе.
Выводы. Сквозь призму различных течений и
научных школ в работе рассмотрены сущностные
характеристики институционализма, исследована
диалектика его базовых понятий, очерчен круг тех
категорий, методологических принципов, форм и
методов, с помощью которых обосновывается рыночная модель спорта в Республике Беларусь в соответствии с современными требованиями институциональной теории. Сделан вывод о том, что спорт
как массовое мировое общественное явление по
своей сути является многоотраслевой, многоуровневой структурой с присущими ей уникальными законодательными и исполнительными институтами
(национальные и международные спортивные федерации, международный и национальные олимпийские комитеты, организационные комитеты Олим-
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пийских игр, чемпионатов мира и континентов, лиги
международных соревнований, спортивные клубы,
антидопинговые агентства, спортивные суды
(например, в Лозанне).
Современному спортивному менеджменту присущи особые формы взаимодействия людей, участвующих в спортивном движении. Основными из них
являются выборные органы международных комитетов, исполкомов федераций, бизнес-структур, инвестирующих в спортивную индустрию, а также
спортсмены. В своей совокупности взаимодействие
этих групп людей обеспечивает формирование интернационального по своей сути рынка услуг —
спортивных зрелищ. Характерной особенностью
спорта является то, что спортсмены являются объектами купли-продажи. Важными субъектами рыночных отношений в спорте являются болельщики
представляющие собой потребителей спортивных
зрелищ, средства массовой информации, придающие спорту широчайшую публичность, а также тренеры, промоутеры, спортивная медицина, индустрия спортивных товаров и строительство во многом уникальных спортивных объектов. Взаимоотношения такого большого количества «агентов» в рамках единой упорядоченной системы предполагают
высокую степень сложности «норм» и уникальности
«контрактов», высокую интенсивность и дороговизну «трансакционных» издержек, обусловленных
взаимодействиями в рамках единого спортивного
движения.
В спорте весьма специфично переплетаются вопросы политики и экономики. Общепринятой доминантой является правило, гласящее, что спорт вообще должен быть вне политики. Международные
спортивные организации находятся вне юрисдикции каких-либо национальных, наднациональных
или межнациональных органов законодательной
или исполнительной власти. Спорт давно перестал
быть только частью национальных экономик различных стран. Более того, национальный спорт любой страны может существовать только как неотъемлемая часть мирового спортивного рынка и как
региональная подотрасль мировой глобальной спортивной экономики. Поэтому глубина интеграции в
сфере спорта значительно превосходит и опережает
интеграцию в сфере политики и экономики. Соответственно для того чтобы быть успешными и конкурентоспособными, национальные институты и системы организации спорта должны быть максимально унифицированы с аналогичными международными моделями. В третьей главе диссертации
дана расширенная трактовка цели исследования, заключающегося в институциональном анализе состояния спортивной системы в Республике Беларусь, ее
модернизация на основе институционализации общепринятых мировых рыночных принципов, правил, норм и стандартов как по организационно-эко207
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номической вертикали (Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма,
спортивные федерации, спортивные клубы, детскоюношеские спортивные организации), так и по горизонтали на примере гандбола (национальная программа развития гандбола, формирование национальной профессиональной лиги гандбола как основной универсальной рыночной площадки для игровых видов спорта, финансово-экономический механизм финансирования профессионального и детско-юношеского гандбола, система инвестирования
в игроков).
Проанализированы институциональные основы функционирования рыночной модели в
спорте. Исследование показало, что без активного
административного и финансового вмешательства
государства практически во все сферы жизнедеятельности спорта его существование было бы просто невозможно. В силу низкой доходности спортивного бизнеса и его высокой зависимости от государственной финансовой помощи говорить о том,
что в спорте создается значительная прибавочная
стоимость не приходится. Это значительно снижает
инвестиционную привлекательность спорта как
сферы возможного приложения частного капитала.
Поэтому в исследовании сделан вывод о том, что
важной задачей развития спортивной отрасли нашей
страны является институционализация условий для
инвестирования частных средств в такие спортивные бизнес-проекты, в рамках которых могла бы существовать возможность для окупаемости расходов,
создания прибавочной стоимости и реинвестирования прибыли в развитие спортивной индустрии.
Пока в нашей стране практически отсутствуют примеры создания материально-технической базы
спорта за счет средств частных инвесторов, что свидетельствует об их слабой заинтересованности в
устойчивом развитии спортивного сектора национальной экономики. В этой связи научно обоснованы рекомендации по трансформации экономической системы и менеджмента спорта в нашей стране
(на примере игры в гандбол), при которой будет
обеспечено полноценное функционирование рыночной модели за счет устранения тех сдерживающих
факторов, которые негативно влияют на уровень и
качество ведения спортивного бизнеса.
Рыночной экономике присущи такие характерные черты, как конкуренция, административная независимость и самостоятельность субъектов хозяйствования, свободный выбор контрагентов (поставщиков и покупателей). В этой связи, как показало
исследование в спорте также существуют довольно
заметные особенности, отличающие его от других
сфер бизнеса. Прежде всего это касается организационных форм, в рамках которых только и может
существовать спортивное зрелище как товар.
Например, в игровых видах спорта, спортивные

клубы, являющиеся по своей сути конкурентами, ведущими борьбу за доходы, могут существовать самостоятельно только при наличии друг друга. В
спорте в отличие от других сфер экономики сам по
себе рыночный механизм оказывается способен
противостоять монополистическим тенденциям, таким образом спорт нейтрализует классическую слабость любой рыночной системы.
С рыночной точки зрения спорт рассматривать
как рынок «общественных благ». Такая трактовка
обосновывается тем, что в нашей стране спорт активно поддерживается государством, а не развивается пока еще на собственной воспроизводственной
основе. Рынок по определению не заинтересован и
не приспособлен для эффективного производства
общественных благ. Предлагается механизм создания более тесного государственно-частного партнерства, с целью обеспечить максимальную эффективность распределения ресурсов направляемых в
сферу спорта. В диссертации обосновывается идея
целесообразности создания такой системы распределения ресурсов, которая, с одной стороны, обеспечивала бы самоокупаемость государственного инвестирования спортивной деятельности и заинтересовывала бы получателей государственных средств
в эффективном их использовании, а с другой — создавала бы условия для привлечения частных инвестиций в эту отрасль национальной экономики. С
этой целью разработан механизм самофинансирования детско-юношеского спорта посредством передачи подготовленных игроков в профессиональный
спорт на коммерческой основе, а также путем стимулирования спроса на игровые спортивные зрелища за счет создания специальных призовых фондов.
Предложены пути институционализации системы управления игровыми видами спорта на основе экономической модели рыночного типа.
Предлагается провести замену существующей
в настоящее время модели экстенсивного развития
современной моделью интенсивного развития, которая была бы основана на классических рыночных
принципах взаимодействия участников рынка. Для
этого предлагается:
1. Функционально разделить участников взаимодействия в спорте на группу, формирующую
спрос (заказчик, клиент, финансирующая сторона),
и группу, формирующую предложение (подрядчик,
исполнитель, сторона, предлагающая услугу на
спортивное зрелище).
2. Сконцентрировать финансовые ресурсы государства, во-первых, в детско-юношеском спорте;
во-вторых, отказаться от выделения бюджетных
средств на текущее содержание взрослых спортивных команд и перевести их использование в форму
призовых выплат за результаты, достигнутые в
спортивных соревнованиях; в-третьих, максималь208
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но коммерциализировать взрослый спорт, сделав
его привлекательной сферой для инвестиций и развития за счет частных средств, а в качестве приоритетной формы организовывать взрослые соревнования, схожие с Лигой чемпионов; в-четвертых,
жестко и прозрачно закрепить за государственными
детско-юношескими школами и тренерами права на
подготовленных ими спортсменов; в-пятых, передавать молодых спортсменов, успешно закончивших
ДЮСШ, во взрослые коммерческие спортивные
клубы и лиги только на возмездной и подконтрольной обществу основе; в-шестых, разрешить частным
инвесторам, содержащим спортивные клубы, тратить призовые средства, полученные от государства,
на приобретение спортсменов в государственных
детско-юношеских спортивных школах.
Разработана новая организационно-экономическая модель системы управления игровыми видами
спорта направлена, во-первых, на институционализацию рыночных принципов, во-вторых, на концентрацию и усиление целевого использования государственных ресурсов, выделяемых на спорт, в-третьих, на стимулирование привлечения средств частных инвесторов. Ее практическое использование
направлено на создание устойчивого рыночного
развития спортивной отрасли на основе государственно-частного партнерства и взаимодействия, а
также на эффективное функционирование игровых
видов спорта на долгосрочной основе.
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
Ів.Ан.Ті. Сталкер,
м. Хацапетівка

ЯКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
ПОТРІБНА УКРАЇНІ МАЙБУТНЬОГО
(аналітичний огляд)
«Український експорт продовжує падати четвертий рік поспіль. За підсумками 2016 р. його обсяги скоротилися ще на 4,69%, до 36,4 млрд дол. І це
при тому, що у 2012 р. експорт становив 68,8 млрд
дол. Таким чином, маємо майже дворазове падіння
експортних поставок протягом чотирьох років. В
умовах кризи міжнародної торгівлі динаміка загальносвітового експорту за цей час теж була негатив-

ною, але її темпи (-10,0%) аж ніяк не можна порівняти з вітчизняною. Водночас торік в Україні відновилися її хронічні проблеми торговельного балансу.
Якщо в 2015 р. нам уперше за понад десять років
удалося досягнути додатного сальдо – експорт переважав над імпортом на 611 млн дол., то вже у 2016 р.
спостерігалася зворотна тенденція – імпорт перевищив експорт на більш як 2,8 млрд дол. (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами, млрд дол. США
Структура зовнішньої торгівлі України також
залишає бажати кращого. Понад 56,1% товарного
експорту торік становила традиційна сировинна
продукція – чорні метали (22,9%), рослинна продукція (22,3), жири та олії (10,9%). Водночас на
машини та обладнання припадало лише 10,0% експорту. З 7,0 до 4,3% упродовж 2012–2016 рр. скоротилася частка в експорті продукції хімічної галузі
промисловості, частка засобів наземного транспорту за цей період впала з 8,5 до 1,5%. Натомість
частка машин та обладнання в імпорті зросла з 15,5
до 20,1%, продукції хімічної галузі – з 10,3 до 14,3%.
На цьому тлі явно потребує уточнення чинна на сьогодні програма уряду від 2014 р., в якій серед іншого
передбачено подвоїти обсяги експорту до 2020 р.
Які обсяги тепер братимемо за основу – докризові?
Або ж нинішні, й тоді вважатимемо подвоєнням повернення на докризовий рівень? Утім, якщо подивитися, в який спосіб у програмі передбачається досягти такого зростання, то можна з упевненістю с-

казати, що жоден із варіантів неможливий. Адже
збільшити українській експорт удвічі там передбачено… "шляхом максимального використання можливостей зони вільної торгівлі з Європейським Союзом та ведення переговорів про формування зон вільної торгівлі з низкою інших країн".
Лічені квоти. Будь-який економіст-міжнародник запевнить вас, що досягти такого колосального
нарощення експортних поставок самими лише угодами про вільну торгівлю (навіть якщо укласти їх на
найбільш сприятливих умовах з усіма країнами
світу) просто неможливо. Тим більше, що наразі,
крім ЄС, нашим урядовцям удалося укласти відповідну угоду лише з Канадою, та й то на далеко не
найкращих для України умовах, а детальний аналіз
показує, що українські товари взагалі майже не потрапляють на цей ринок…
Розглянемо потенціал угод про вільну торгівлю
щодо зростання експорту на прикладі Україна – Євросоюз. Дійсно, протягом минулого року експорт до
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країн ЄС, попри загальне падіння, зріс на 3,7% завдяки умовам вільної торгівлі. Подібна тенденція
проявлялася і в 2014 р., коли з боку ЄС діяли автономні торговельні преференції для українських виробників. Більший рівень зростання унеможливлюють доволі незначні за обсягом тарифні квоти, встановлені Євросоюзом на ряд української сільгосппродукції, поза якими залишаються діяти ввізні
мита заборонного характеру. Разом із цим через надзвичайно складні технічні регламенти ЄС щодо якості та безпечності продукції вихід на низку європейських ринків залишається закритим.
Як наслідок, деякі річні обсяги тарифних квот
Україна вибирає за лічені дні! За даними заступника міністра аграрної політики та продовольства
України з питань європейської інтеграції, станом на
11 січня 2017 р. українські експортери вже встигли
на 100% вичерпати квоту на мед, на 78% – на фруктові соки і на 64% – на цукор. З іншого боку, за деякими тарифними квотами експорт протягом 20142016 рр. так і не розпочався (це, зокрема, молоко і
молочні продукти, курячі яйця, вершкове масло,
гриби тощо).
Разом із цим імпорт в Україну продукції з ЄС
у 2016 р виріс на 11,8%, від'ємне сальдо торгівлі
сягнуло 3,6 млрд дол. Відтак, очевидним залишається той факт, що європейські товари мають значно
більший попит на українському ринку, ніж вітчизняна продукція на ринку країн ЄС. А наміри ЄС
щодо зростання обсягів квот більше схожі на знущання, хоча наш політичний бомонд інтерпретує
це як перемогу та досягнення.

Зрозуміло, що подвоєння обсягу експортних
поставок за таких умов без цілеспрямованої політики широкомасштабної експортної експансії неможливе. Також варто нагадати, що на міжнародних
ринках загострюється боротьба за доступ до сировини та ринків збуту готової продукції, що зазвичай
супроводжується наданням макрофінансової та іншої фінансової допомоги для, так би мовити, підтримки купівельної спроможності. Зрозуміло, в
борг.
Рецепти торгового відродження. Скорочення
обсягів зовнішньої торгівлі та його сировинна орієнтація призводить до зменшення кількості робочих
місць, падіння надходжень до державного бюджету,
іншими словами, є гальмом економічного розвитку.
За таких умов можна дійсно прогнозувати зростання
ВВП на рівні 1%, яке нам прогнозують авторитетні
міжнародні організації. І це, здається, влаштовує
можновладців. Об'єктивні причини скорочення зовнішньої торгівлі справді існують. Це загальносвітове скорочення обсягів торгівлі, падіння цін на основні статті українського експорту, здороження
енергоресурсів, обмеження транзиту з боку РФ та ін.
Разом з цим також можна відзначити низку суб'єктивних факторів уповільнення зовнішньої торгівлі,
серед яких – надмірно високі ставки ввізних мит на
товари походженням з України (рис. 2); невідповідність українських товарів міжнародним стандартам
якості та безпеки продукції; обмежений доступ
суб'єктів ЗЕД до фінансових ресурсів; надмірна бюрократія при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Рис. 2. Тарфні ставки за режимом MFN, %
З огляду на зазначене та з урахуванням того, в
якому критичному стані перебуває нині наша країна, в жодному разі не можна відпускати ситуацію
на саморегулювання ринку. Безумовно, державний
менеджмент має бути максимально мобілізований,
зокрема в розвитку публічно-приватного діалогу з
метою стимулювання промислового розвитку та інтенсифікації експорту.
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Відповідно, на нашу думку, якнайшвидше
треба запустити роботу:
– експортно-кредитного агентства – для забезпечення пільгових умов гарантування, страхування
і кредитування експорту;
– мережі індустріальних парків – для заохочення інвестицій через надання пільгових умов розвитку виробничо-експортного потенціалу;
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– національного комітету зі спрощення процедур торгівлі – для забезпечення виконання Угоди
СОТ про спрощення процедур торгівлі з метою усунення бюрократичних і корупційних перешкод на
шляху експорту;
– з реалізації можливостей, що відкрилися завдяки приєднанню України до Угоди СОТ про державні закупівлі. Угода ще в травні 2016 р. відкрила
вітчизняним експортерам ринки держзакупівель 45
країн світу, однак ніхто цією можливістю досі не
скористався;
– мережі торгових представництв в основних
країнах-партнерах (країнах ЄС, Туреччині, Китаї,
США тощо) – для налагодження ефективної співпраці за лінією держава–бізнес і забезпечення активної підтримки експортерів на іноземних ринках;

– укладення угод про вільну торгівлю з Туреччиною, Єгиптом, В'єтнамом, Радою Арабських країн
Перської затоки. Хоча дана пропозиція, виходячи з
рівня компетентності топ-менеджменту переговорної команди, викликає велике занепокоєння.
На замовлення CMD-Ukraine Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання було оцінено перспективи використання
деяких з вищерозглянутих інструментів. Роботи виконувалися із застосуванням одного з найвідоміших
у світі інструментів моделювання та прогнозування
CTAP – автоматизованої моделі загальної рівноваги,
що здійснює розрахунки на основі глобальної бази
даних таблиць "Витрати–Випуск".

Таблиця 1
Прогнозні показники зміни основних макроекономічних показників України
в умовах використання інструментів інтеграції у світове господарство, %
ЕксОбсяги ви- Внутрішні
Зміни в зовнішньоторговельній регуляторній політиці ВВП
Імпорт
порт
робництва
ціни
Імплементація в Україні Угоди СОТ про спрощення
1,01 4,281
3,07
2,53
1,85
процедур торгівлі, зокрема про скорочення терміну
здійснення експортно-імпортних операцій
Гармонізація Україною державних стандартів якості та
1,14
5,47
0,71
2,83
2,36
безпеки продукції за всіма галузями економіки
Запуск роботи ЕКА у сферах страхування, гаранту0,91
9,64
2,77
вання і кредитування експорту
Примітка. Моделювання враховує лише фактор прискорення терміну здійснення експортно-імпортних операцій
існуючих суб'єктів ЗЕД. Темпи зростання обсягів торговельного обороту з урахуванням залучення нових суб'єктів
господарювання до ЗЕД унаслідок спрощення процедур торгівлі сягають 10%.
Джерело: [15].

Утім, результативна співпраця держави та бізнесу можлива лише за умови визначення спільної
мети, завдань, способів і методів активної діяльності
із забезпечення високих темпів розвитку виробничо-експортного потенціалу економіки. Але для
цього влада повинна виходити із вітчизняних пріоритетів» [15].
«У Києві на початку 2017 р. побував професор
міжнародної політики Вільного університету Брюсселя Йонатан Голслах. Українським читачам він відомий за книгою «Сила раю. Як Європа може бути
попереду в азійському сторіччі». Втім, у світі ще раніше його остання праця «Напередодні війни Китаю
з Азією» набула чималого ажіотажу, залучивши світову спільноту до обговорення нових викликів глобальному співіснуванню. Втім, проблематика, що
піднімається на сторінках його книг, стосується не
лише трансформації світового порядку. У фокусі
уваги – структурні ерозії в економіках країн, що визначали глобальні тренди та невідворотність втрати
лідерських позицій у разі нехтування підтримкою
реального сектору економіки.
Міжнародна економічна політика поставила на
порядок денний питання так званого сталого роз-

витку. У багатьох він і досі асоціюється з поняттям
«росту, що самопідтримується». Тут слід акцентувати, що «сталий» в риториці чисельних міжнародних інституцій, які його популяризували, стосується
зростаючого інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного розвитку країн, в процесі
якого одночасно позитивно вирішується низка
проблем щодо збереження природи, ліквідації бідності, дискримінації та експлуатації як кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у тому числі за етнічними, расовими, статевими ознаками. В контексті реалізації стратегій сталого розвитку Європа сподівалась очолити нову зелену промислову революцію. Зрештою, саме вона
висувала глобальне потепління на міжнародний порядок денний. Це, за прогнозами, мало б створити
десятки тисяч робочих місць для виробництва передових систем отримання сонячної, вітрової і чистої
вугільної енергії. За шість років сподівана історія
успіху обернулась розчаруванням.
Про це говорить і Йонатан Голслах, 2013 р. виробник сонячних панелей «Q-Cell» звільнив 1400
робітників, «Westas» – 2336, «Gamesa» – 1000,
«Photovoltech» – 270 робітників. Багато працівників
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втратило роботу і на дрібних фірмах. Хоча Європа
забезпечила багато знань, умінь і фінансових стимулів, зелена промислова революція зрештою відбулась в Азії. Китай, Південна Корея й Японія спромоглися перетворити нові технології на масштабний
виробничий бум. До 2013 р. європейський експорт
чистих технологічних продуктів зріс до 26 млрд дол.
США, азійський – до 77 млрд дол. США. Революція
чистих технологій демонструє, як агресивна політика дає Азії змогу швидко перетворювати знання та
вміння на виробництво і відсувати Європу вбік, навіть якщо вона була автором більшості технологій.
А крім того, розкриває, що така політика дістається
певною ціною. Спроможність завойовувати ринок
напряму залежить від політичної волі здійснювати
відповідну підтримку стратегічних галузей економіки.
Замальовки європейських реалій. Сподівання на силу ринку призвело до того, що переваги
Європи скоротилися до трьох секторів: автомобілів,
літаків і медицини. І нині їй дуже важливо зберегти
свої позиції в цих трьох секторах. Це буде важко.
Серед десятьох найкращих автомобільних гібридів
2013 року був тільки один європейський поряд із
шістьма азійськими і трьома американськими. В
аерокосмічному секторі народжувані ринки все
ближче підступають з малими літаками, постійно
прогресують у космосі й витрачають величезні суми
на нові покоління великих цивільних літаків і військову авіацію. Перерозподіл ресурсів до ринків, що
зростають швидше, урядові стимули і кінець терміну дії патентів ставлять під тиск фармацевтичний
сектор Європи.
Кон’юнктурні дослідження підтверджують, що
обсяг виробництва сільськогосподарської продукції
має зрости в усьому на 60%, щоб задовольнити численніше, більш зосереджене в містах і багатше населення. Це вимагатиме адекватного транспортування
та зберігання харчів. Деякі країни ще досі мають
можливість збільшувати експорт, натомість інші
змушені покладатися на імпорт. Японія та Південна
Корея вже імпортують від 60 до 70% своїх харчових
продуктів. Китай імпортує 3% своїх харчів проти
1% 2001 року. В результаті Європа може бути одним
із регіонів, який виграє від крутого зростання попиту в Азії. Уявіть лише собі: експорт сільськогосподарських і лісових продуктів збільшився від
72 млрд дол. США 2000 року до 172 млрд дол. США
2013 року. І все б нічого, аби в той самий час, скажімо, експорт європейських автомобілів не становив би 2013 року 143 млрд дол. США, тобто менше
сільськогосподарського.
Під час фінансової кризи Греція, Іспанія та
Португалія майже відчайдушно намагалися перетворити Азію на головний експортний ринок для
оливкової олії та фруктів. Серед азійських дипломатів бельгійського прем’єр-міністра навіть прозвали
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Містер Кабанчик, бо він мав звичай докладно розповідати про якість цих бельгійських чотириногих,
коли зустрічався з колегами з Китаю, Індії та Японії.
Почавши експортувати до Китаю, бельгійські виробники фруктів буквально викорчували живоплоти
навколо своїх садів, бо китайський уряд вважав, що
вони можуть поширювати якусь хворобу. Іспанських персиководів попросили використовувати агресивніші інсектициди.
Ці приклади, на перший погляд, не більше, ніж
такі собі кейси з міжнародного бізнесу. Мовляв,
кон’юнктура ринків сама визначає переможців та
боляче карає тих, хто втрачає здатність передбачити
її мінливі тренди. Втім, зазначені Йонатаном Голслахом замальовки європейських реалій засвідчують
сумну переорієнтацію Європи на задоволення потреб ринку, а не продукування інновацій, які ці самі
потреби визначатимуть на роки наперед. Тобто, за
бізнес-термінологією, зміна лідерської позиції
на реактивну (тобто відповідаючу). Як наслідок,
структура європейських економік деформуватиметься у відповідь на запити зростаючих економік
країн, що розвиваються, а це позначиться на зменшенні продуктивності її праці, відповідному переміщенні робочої сили в менш прибуткові сектори, скороченні доходів та нових викликах бюджетній консолідації.
Хоча не один Китай, на думку Голслаха, деформує європейський «організм». Після того як
знайшли великі запаси сланцевого газу, США перейшли до енергетичного протекціонізму. Ці відкриття забезпечили велику цінову перевагу для американських компаній. 2000 року ціни на газ у Європі
були тільки незначно нижчі, ніж у США, а от 2013
року європейські ціни були майже вчетверо вищі.
Німецькі галузі застерегли про передислокацію.
Адже, як справедливо зазначав один представник
найбільшої хімічної компанії Європи, якщо значна
частка ваших витрат пов’язана з енергією, ви не маєте іншого вибору. І якщо Європа не дасть собі ради
в цьому питанні, її покине ще більше виробництв.
Місце України у новій економічній реальності. У новій торговельній та інвестиційній стратегії
ЄС від 14 жовтня 2015 року, зафіксованій в Комюніке Європейської Комісії ЄС під назвою «Trade for
all», було визнано, що 90% глобального економічного зростання у найближчі 10-15 років відбуватиметься поза межами ЄС. Нові центри зростання – це
даність дня сьогоднішнього, яка змушує європейців
визнати програш в конкурентній боротьбі в традиційних секторах економіки. Макроекономічні важелі взаємовпливу (сальдо торгового балансу, баланс заощаджень та інвестицій, особливості фіскальної політики й політики курсоутворення) закладають підвалини структурних змін в глобальній економіці й формування нової географії глобальних потоків капіталу та полюсів зростання. Проявом нео213
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залежності стала поступова трансформація сприйняття росту країн ще вчорашньої периферії (Китаю,
Індії, Бразилії, ПАР) не як результату підпорядкованості інтересам країн центру. Це реакція на фундаментальні зрушення в розстановці сил і акценту на
внутрішні джерела росту. Чи варто за цих обставин
Україні кинути всі сили на підлещування європейським урядовцям та остаточно зафіксувати свою історичну місію «аграрної житниці», або як не жартуючи говорять деякі – «аграрної наддержави». Наддержава має в своєму арсеналі такий інструментарій, який дозволяє реалізовувати її експансійну
функцію, формуючи порядок денний для себе і для
інших. Чи можна, збільшуючи посівні площі ріпака
чи сої, або соняшника та експортуючи ліс-кругляк,
сподіватись на завоювання місця в Європі, що вже
сьогодні втрачає здатність забезпечувати конвергенцію (перетікання через вирівнювання) доходів
між країнами-членами? Навряд чи зростання показників експорту волоських горіхів, що є безумовно
прибутковішим від зернового бізнесу, спроможне
забезпечити динамічний розвиток економіки» [14].
«Географія українського експорту надалі змінюється. Поточного року українські виробники продовжують зменшувати поставки товарів до РФ і збільшувати – до ЄС. У першому випадку спостерігалося значне погіршення відносин на тлі запровадження торговельних і транзитних обмежень, у другому – навпаки, поглиблення співпраці в межах
Угоди про ЗВТ України з ЄС. За попередніми даними НБУ, експорт до Росії за перше півріччя зменшився на 36,5%, а до країн ЄС збільшився на 6,7%.

Попри збільшення експортних поставок в ЄС,
загальні обсяги експорту в першому півріччі 2016
року скоротилися на 12%, імпорту – на 9%. Таким
чином від’ємне сальдо торгівлі товарами склало
1953 млн дол. США (–1581 млн дол. США за перше
півріччя попереднього року). Обмеження РФ впливають на торговельні відносини України не тільки з
РФ, а й з іншими країнами. Нагадаємо, Росія з початку 2016 року запровадила низку торговельних
обмежень: запровадження заборони на ввезення до
РФ деякої сільськогосподарської продукції з України, скасування з боку РФ дії режиму вільної торгівлі з Україною та обмеження транзиту через територію РФ до третіх країн. Найбільший стрес економічні агенти від обмежень РФ отримали протягом
перших двох місяців, тим часом як у подальшому
завдяки переорієнтації на інші шляхи відновили поставки до третіх країн світу.
Однак застосування з боку РФ обмеження щодо
транзиту було продовжено 1 липня поточного року
до кінця 2017 року. Крім Казахстану, додатково
було включено Киргизьку Республіку.
За даними Мінекономрозвитку, станом на
1 серпня 2016 року на українсько-російському кордоні було затримано 143 вагони, які прямували в Казахстан і Киргизьку Республіку: 106 із них було відправлено іншим маршрутом, 33 – повернуто відправникові й 4 залишилися на передавальних станціях. Загалом зменшення валютного виторгу від цих
обмежень оцінюється на рівні близько 0,3-0,4 млрд
дол. США. Не на руку українським експортерам,
крім обмежень РФ, грала й цінова динаміка на світових товарних ринках.

Рис. 3. Розподіл зовнішньої торгівлі [5]
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У першому півріччі поточного року світові ціни
на сталь знизилися на 16,2%, на залізну руду – 14%.
Це зумовлено невідповідністю попиту і пропозиції
на цю продукцію. За даними експертів, ціни на чорні
метали знижуватимуться й надалі, оскільки ситуація
з надлишковою пропозицією залишатиметься головним негативним фактором найближчі декілька
місяців. Падіння цін на залізну руду за підсумком
2016 року очікується на рівні 10%.
Ціни на пшеницю в першому півріччі знизилися на 19,1%, на кукурудзу – на 3,4%. Менш негативна динаміка цін на кукурудзу пов’язана зі зниженням урожаїв у Південній півкулі внаслідок несприятливих погодних умов. За підсумками 2016
року прогнозується падіння цін на пшеницю в межах 10%, на кукурудзу – в межах 5%.
Із позитивних моментів поточного 2016 року
можна відзначити пом’якшення адміністративних
заходів НБУ, зокрема знижено норму обов’язкового
продажу виторгу для експортерів із 75 до 65%, та
продовження гармонізації української системи технічного регулювання з європейською (уже скасовано 15 тисяч застарілих ГОСТів, затверджено 5283
стандарти і 50 технічних регламентів).
Проте цих заходів не досить для того, щоб стимулювати зростання українського експорту. Наразі
триває робота задля спрощення експортних операцій та підтримки експортерів: реформа митниці, боротьба за створення експортно-кредитного агентства, доопрацювання експортної стратегії України
тощо. Втім, усі ці процеси відбуваються занадто повільно» [5].
«За чотири місяці 2016 року сальдо зовнішньої
торгівлі становило -1,7 млрд дол. (за даними НБУ), і
цей показник погіршився порівняно з аналогічним
минулорічним періодом (-1,3 млрд дол.). Від'ємне
зовнішньоторговельне сальдо України стало доволі
сумною констатацією перших результатів запровадження режиму вільної торгівлі для нашої країни з
ЄС, актуалізувавши песимістичні прогнози скептиків щодо негативних його наслідків. Ризики для
платіжного балансу дедалі більше матеріалізуються,
але як влада, так і бізнес використовують далеко не
всі відкриті на загальноєвропейському просторі
можливості.
Євроекзамен для бізнесу. Вимоги ЄС виявилися посильними далеко не для всіх. Приміром, вітчизняним експортерам свинини станом на початок
червня вдалося заповнити лише 5% квоти, в межах
якої ЄС дозволяє безмитне ввезення. В організованій посольством України в Австрії виставці-презентації продукції вітчизняного харчопрому із закупівельниками найбільших австрійських торговельних
мереж у Відні взяли участь 11 компаній. Можливо,
така кількість пояснюється організаційними нюансами, та цілком імовірно, що у нас не так багато вітчизняних виробників, які відповідали б заявленим
критеріям відбору. Зокрема, наявність сертифікатів
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з безпеки та якості продукції, на право здійснення
експорту, розроблений ланцюжок поставок, чітке
розуміння ціноутворення в ЄС. Справді, на зовнішні
ринки поки що виходить обмежена кількість суб'єктів, переважно великий бізнес, а малому й середньому в контексті українських реалій робити це
складніше.
Ходіння з перепонами. У минулорічному рейтингу Doing Business-2016 Україна хоч і піднялася
на чотири позиції, але за маркером "Міжнародна
торгівля" (що враховує такі індикатори, як час і вартість проходження прикордонного й митного контролю, оформлення документів тощо) залишилася на
тому ж 109-му місці. Чи варто очікувати поліпшення
оцінок у поточному році? Хіба що лише номінального. Складні й непрозорі митні процедури створюють чи не найбільше труднощів вітчизняним виробникам-експортерам, залежним від ввізної сировини.
«Із експортом особливих проблем немає, а от імпортуючи сировину, доводиться вести боротьбу з митниками щодо цін, – розповіли в одній українській
фірмі, що займається виробництвом та експортом
засобів по догляду за волоссям. – Приміром, митники можуть запросити додаткові документи, які є
комерційною таємницею або які просто нереально
надати. Тому доводиться платити ту ціну, яку вони
скажуть». Це далеко не єдина перепона. У ґрунтовному дослідженні стану українського експорту до
ЄС, виконаному наприкінці минулого року Українським центром сприяння інвестиціям і торгівлі спільно з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» на замовлення уряду Королівства Нідерландів, зазначено
низку проблем наших експортерів – малих і середніх
виробників. Так, окрім уже банальних для нашої
економіки фінансових складнощів – браку внутрішніх ресурсів та обмеженого доступу до довгострокового кредитування, суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності потерпає від недосконалої регуляторної
політики – затримки у відшкодуванні експортного
ПДВ, існуючих вимог валютного контролю. Автори
дослідження також вказують на проблеми маркетингу – відсутність знань про ринки ЄС/ЄАВТ і вимоги щодо доступу на них; брак маркетингових навичок, досвіду розробки та реалізації маркетингових
стратегій; дефіцит фінансових ресурсів для участі у
зарубіжних виставках; погіршення в очах імпортерів іміджу українських компаній як надійних партнерів через війну на Сході України. Зазначено і низький рівень державної підтримки експорту; неефективну роботу галузевих асоціацій; слабкий рівень кооперації між підприємствами відповідних
секторів; незадовільний розвиток інфраструктури з
підтримки експорту. Крім того, підприємство, що
функціонує у тій чи тій галузі, має ще й специфічні
труднощі для здійсненні експортних операцій. До
перелічених проблем можна додати відсутність інформаційної підтримки. Хоча є і певні зрушення –
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Мінекономрозвитку взялося організовувати двосторонні зустрічі української делегації з представників
влади та бізнесу з іноземними партнерами і закликає
підприємців приєднуватися до торговельних місій
за кордоном, зареєструвавшись за посиланням
https://goo.gl/3lIUww.
Слово бізнесу з трибуни. Намагаючись налагодити діалог з владою, підприємницька спільнота у
березні ініціювала Український форум бізнесу, учасники якого торкалися і проблем експорту. Свої напрацювання вони передали колишньому уряду, однак, констатують в УCПП, ефективної співпраці не
склалося. Тож залишається покладати надії на новий
Кабмін. Антикризова рада громадських організацій
України розробила і передала уряду В. Гройсмана
Антикризову програму спільних дій влади та бізнесу. У частині сприяння експорту автори пропонують запровадити експортне кредитування імпортера-покупця на оплату закупівель як механізм відстрочки платежу за поставлену продукцію; страхування експортних кредитів; спростити або скасувати
процедуру отримання дозволів на розміщення валютних цінностей на рахунках за кордоном; зняття обмеження (терміну) на повернення та зарахування виручки в іноземній валюті у строки виплати заборгованостей, зазначених у контрактах, тощо. Досі актуальною залишається проблема адаптації бізнесу до
європейських технічних стандартів. Тож підприємці
пропонують створювати в Україні за рахунок грантів ЄС сучасні центри з видачі сертифікатів якості та
безпечності європейського зразка; розраховують також на допомогу від Євросоюзу і в плані гармонізації податкового законодавства. Частину фіндопомоги ЄС пропонують спрямувати на створення спеціального фонду, з якого можна було б субсидіювати відсоткові ставки з обслуговування інвестиційних кредитів (за винятком тіла кредиту) для реалізації націлених на ринок ЄС проектів; прямо чи
опосередковано фінансувати такі проекти за нижчими від середньоринкових ставками; страхувати
іноземні інвестиції.
Від спеціалізації з бідності – на 180°. Збільшення збуту біржових товарів, приміром, зернових,
а з ним і валютних надходжень у країну – справді
хороша новина. Однак експортна стратегія не повинна цим обмежуватися. Відома закономірність,
що країни, які експортують переважно сировину (а
її питома вага у структурі вітчизняного зовнішнього
збуту сягає 70%), не можуть розраховувати на стабільний розвиток через залежність результату торгівлі
від кон'юнктури світового ринку. До того ж, за
прогнозами експертів, спад вартості сировинних товарів незабаром відновиться. Однак, щоб конкурувати за лідерство в експорті товарів з вищою доданою вартістю, Україні ще треба налагодити їх виробництво – належної якості і в необхідній кількості. Для цього потрібно розвивати своє виробництво.

Як зауважив норвезький економіст Ерік С. Райнерт у книжці «Як багаті країни забагатіли… і чому
бідні країни лишаються бідними», «…країна з неефективним промисловим сектором набагато заможніша, ніж країна, де взагалі немає промислового сектора» і «…якщо припустити, що певні види економічної діяльності (сільське господарство) підлягають зменшуваній прибутковості, натомість інші (обробна промисловість і розвинені послуги) підлягають збільшуваній прибутковості (зменшення витрат
на одиницю продукції зі збільшенням обсягу виробництва)… ми отримаємо теорію, яка виразно пояснює, чому бідні країни повинні індустріалізуватися».
Розвивати і захищати. Подібно до казкового
персонажа барона Мюнхгаузена, насамперед Україна має докласти зусиль, аби витягти себе з трясовини, запустивши процес реіндустріалізації. Промисловість конче потребує техніко-технологічної модернізації. Сам факт підписання Угоди про асоціацію з ЄС, на думку ентузіастів, мав додати привабливості Україні в очах іноземних інвесторів. Однак
дива не сталося. Не вдається залучати їх у стратегічні для розвитку країни галузі – зі збільшуваною
прибутковістю, в якій продукуються товари з високою доданою вартістю, що спроможні на інноваційну дифузію. Так, сума залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) у металургію
у 5-6 разів перевищує аналог для машинобудування,
і ця тенденція незмінна принаймні останні п'ять років. Тому потрібно продовжувати роботу в напрямі
налагодження інвестиційного клімату, також доцільно запровадити податково-інвестиційні стимули для модернізації підприємств.
Не зайвим було б подолати і самі собі зроблені
перепони. Наприклад, досі діють ввізні мита на
устаткування, обладнання та сировину, яка не видобувається в Україні. Цікавим є досвід Японії після
Другої світової війни. Тодішній уряд почав субсидувати імпорт найновішого верстатного устаткування
(50% вартості) та оплачував половину витрат японських виробників такого устаткування.
Не варто забувати про ІТ-галузь, що має потенціал інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості, серед плюсів яких – доступ до сучасних технологій. Ясна річ, іноземний інноваційний бізнес
прийде працювати не тільки туди, де хороший діловий клімат, а й туди, де висококваліфіковані кадри.
Тож безсумнівний пріоритет – розвиток науки й
освіти.
Отже, проблеми окреслено, пропозиції напрацьовано. Була б синергія з боку влади й бізнесових
кіл, але вона можлива в разі відмови від практики
критикувати персоналії, а натомість – ідеї. Тільки
так діалог може бути результативним і мотивувати
до дій. Звісно, не варто чекати особливої активності
від матеріально зацікавлених в експорті сировини
лобістів, тож їх вплив на ключові рішення має бути
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нейтралізовано… Вільна торгівля сама по собі не є
запорукою багатства країни. На думку того ж Райнерта, вільна торгівля вигідна обом сторонам, тільки
якщо вони досягли однієї стадії розвитку, тобто між
рівними. Це аж ніяк не аргумент для євроскептиків,
це радше стимул для тих, хто прагне стати кращим»
[1].
«Експорт товарів з України наближається до
рекордних показників за всю її історію. Попри численні прогнози щодо катастрофічних наслідків для
нашої економіки спочатку від згортання торговельних зв’язків із Росією, а тепер і від блокади окупованих нею районів Донецької та Луганської областей. Повільне відновлення, яке почало простежуватися ще торік (у IV кварталі відносно того самого
періоду 2015-го приріст становив 9% у євро), з початком 2017-го настільки пришвидшилося, що в березні експорт товарів з України (€3,834 млрд) різко
перевищив не лише тогорічний показник, а й на
5,1% цифру довоєнного березня 2014-го ($3,65
млрд). Оскільки процес відновлення триває і досі, то
відношення результатів усього І кварталу 2017 року
до аналогічного довоєнного періоду 2014-го дещо
гірше: €9,734 млрд до €10,25 млрд, тобто все ще на
5% менше (хоча до І кварталу 2016-го приріст становив 38,6%). Та насправді й цей результат дає підстави говорити про відновлення довоєнного рівня.
Адже три роки тому враховували чималі поставки за
кордон товарів з усієї Донецької та Луганської областей, частка яких у загальнодержавному вивозі тоді
становила 23,4%. Але в умовах війни й утрати контролю України над ОРДіЛО вона скоротилася до
9,1% у І кварталі 2016-го (дані за 2017-й іще не опубліковані). Відтак можна стверджувати, що принаймні з підконтрольних Києву територій у І кварталі
2017 року експорт товарів був значно більшим
не лише порівняно з часами, що безпосередньо передували початку агресії РФ на Донбасі, а й із будьяким іншим періодом історії нашої держави. Навіть
у найкращих для українського експорту 2008-му та
2011–2012-му з урахуванням постачання з нині окупованих територій Донбасу й Криму він не приносив більше ніж €4–5 млрд в жодному місяці, а результат І кварталу рідко перевищував €10–12 млрд.
Щоправда, офіційна статистика зовнішньої
торгівлі Держстату затушовує факт наближення
українського експорту до рекордних показників,
адже її досі ведуть виключно в доларах США. Тоді
як у сусідніх європейських державах, як-от Польща,
давно практикується дублювання даних іще принаймні в національній та єдиній європейській валютах. І якщо гривня в нас справді настільки нестабільна, що показники в ній явно спотворювали б картину, то вимірювати зовнішню торгівлю окрім долара принаймні ще в євро було б дуже доречно. Тим
більше що Україна прагне євроінтеграції і понад
40% зовнішньої торгівлі веде з країнами, які або ви-
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користовують цю валюту, або мають прив’язані до
неї грошові одиниці.
Обрахунок вітчизняної зовнішньої торгівлі в
євро за останнє десятиліття допоміг би уникнути
штучного погіршення її динаміки через суттєве подорожчання долара відносно світових валют і більшості товарів, особливо тих, які продає чи купує Україна. Адже важко знайти європейську країну, експорт якої за останні роки не скоротився б більш чи
менш суттєво у доларовому еквіваленті. Та це не підстава говорити про падіння його реальних обсягів.
Наприклад, у європейського «локомотива» Німеччини при обрахунку в доларах експорт у IV кварталі
2016-го виявляється на 11,6% меншим, аніж за той
самий час три роки тому, тоді як у євро він, навпаки,
піднявся майже на ті самі 11,5%. У Франції в доларах за той-таки період вивезення товарів скоротилося на 17,4%, а в євро збільшилося на 5,4%. У
Польщі в доларах експорт нібито впав на 6,3%, тоді
як у євро, навпаки, додав 18,5%. Однак у жодній із
цих країн не говорять про його скорочення.
Нерівномірне відновлення. Відновлення загальних довоєнних обсягів експорту товарів з України
супроводжувалося докорінною зміною його як географічної, так і товарної структури. У загальних рисах географічна трансформація зводиться до того,
що наші поставки до РФ та низки країн, торгівля з
якими так чи інакше залежить від позиції Москви,
різко зменшилися в умовах торговельної війни
останньої проти Києва. Водночас постачання українських товарів до Євросоюзу вже перевищило довоєнний рівень. На 19% збільшився експорт до ключової економіки ЄС – Німеччини (€0,34 млрд у І кварталі 2017-го), на 6% – до Польщі (€0,58 млрд). До
інших країн світу він загалом також суттєво зріс, хоч
і різною мірою. Зокрема, у 2,8 раза – до Ірану (€0,24
млрд), у 2,5 раза – до Індії (€0,7 млрд), більш ніж подвоївся – до США (€0,19 млрд), майже в 1,8 раза збільшилися поставки до Саудівської Аравії (€0,11
млрд).
Відтак переважна частина втрат через понад
двократне зменшення від І кварталу 2014-го до І кварталу 2017-го експорту в Росію та інші країни Євразійського союзу (€1,18 млрд) була компенсована збільшенням постачання до Євросоюзу (на 4,5%, або
€0,16 млрд; від €3,57 млрд до €3,73 млрд) та особливо третіх держав (на 11,6%, або €0,5 млрд; від
€4,3 млрд до €4,8 млрд). У результаті частка ЄС у
вивезенні товарів з України зросла від 34,8% до
38,3%, Євразійського союзу – скоротилася від 23,2%
до 12,3%, а решти країн світу наблизилася до половини загального обсягу вітчизняного експорту
(49,6% у І кварталі 2017-го). Водночас різке зменшення поставок у підконтрольний Москві Євразійський союз майже не торкнулося нашої безпосередньої сусідки Білорусі. Завдяки відмові Мінська підтримати російські обмеження на українські товари й
відсутності у Кремля можливості чинити перешкоди
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їх транспортуванню (що істотно позначилося на поставках у Казахстан та Киргизстан) експорт вітчизняних товарів до Білорусі скоротився лише від
€0,26 млрд у І кварталі 2014-го до €0,22 млрд у І кварталі 2017-го. Іще помітніше змінилася товарна
структура експорту з України. Сукупне вивезення
продовольства від І кварталу 2014-го до І кварталу

2017-го, попри просідання світових цін на більшість
товарів сектору, зросло майже в півтора раза – від
€2,96 млрд до €4,28 млрд. Причому, незважаючи на
стереотипи, драйвером того процесу був аж ніяк не
експорт зерна. Воно за цей час додало менш ніж 20%
валютної виручки (€0,26 млрд), адже виявилося чи
не головною жертвою падіння цін.

Рис. 4. Динаміка експорту [12]
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Рис. 5. Україна в світовому розподілі праці [12]
Натомість найкращу динаміку зростання доходів від експорту забезпечили цукор та вироби з
нього, крім шоколадних (приблизно всемеро – від
€21,6 млн до €151,4 млн), а також м’ясо (у 2,4 раза –
від €45,5 млн до €109,6 млн). Майже подвоїлася валютна виручка від експорту продукції олійно-жирової промисловості (від €0,62 до €1,2 млрд), а продаж
за кордон насіння олійних культур (переважно сої та
ріпаку) збільшився у 2,4 раза (від €0,2 млрд до
€0,47 млрд). Різко, у 1,5–2,1 раза, зросли також поставки фруктів, овочів, продукції борошномельнокруп’яної та тютюнової промисловості.
Кращі, ніж у довоєнний час, результати показують і деревообробна та меблева галузі. Валютна виручка їхніх підприємств у євро в І кварталі 2017-го
була відповідно на 9% та 19% більшою, аніж у той
самий період три роки тому, й сягнула €234 млн та
€108 млн. Приріст експорту на 12% за цей час показала й легка промисловість (€194 млн). Відновилися
також поставки за кордон українських алкогольних
та безалкогольних напоїв, які в І кварталі 2017-го
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дали 98% виручки відносно показника аналогічного
періоду 2014-го, попри втрату відтоді частини потужностей в ОРДіЛО.
Що стосується експорту продукції машинобудування, то тут найкраща ситуація в електротехнічній промисловості, яка за останні три роки збільшила валютну виручку від експорту на 8,6% – до
€0,54 млрд в І кварталі 2017-го. Це сталося значною
мірою завдяки нарощуванню постачання комплектуючих для європейських компаній, зокрема з побудованих спеціально для цього в останні роки кількох
західноукраїнських підприємств.
Водночас унаслідок глибокого падіння світових цін зменшилися валютні надходження від експорту руди (на 12,9% у І кварталі 2017-го порівняно
з тим самим періодом 2014-го). А здешевлення, помножене на скорочення фізичних обсягів поставок,
спричинило ще більший спад виручки від продажу
за кордон чорних металів (на 22%) та виробів із них
(на 31,8%). Ще більшими виявилися втрати експорту хімпрому: без урахування добрив та фарма219
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цевтичної продукції виторг упав на 42,4%. А доходи
від реалізації добрив у зарубіжжя взагалі зменшилися майже вчетверо: якщо в І кварталі 2014-го їх
продаж приніс €160 млн, то в І кварталі 2017-го –
лише €42 млн. В останньому випадку далися взнаки
як надзвичайно різке падіння цін на кінцеву продукцію на світовому ринку, так і втрата частини потужностей у зоні АТО. Іще один чинник цієї тенденції – вирівнювання цін на газ на внутрішньому
ринку, яке поклало край схемам зі спалюванням на
підприємствах, що виробляють добрива, «заощадженого» облгазами блакитного палива, котре списували на потреби населення за пільговими цінами.
Названий комплекс факторів зробив сумнівною
саму перспективу виживання українських виробників азотних добрив в умовах, коли на світовому
ринку їм доводиться конкурувати переважно із постачальниками з країн із надлишковим внутрішнім
видобутком газу й відповідно надзвичайно низькими цінами на нього. Удвічі зменшилась і валютна
виручка від поставок на зовнішні ринки продукції
машинобудування (за винятком успішнішої електротехнічної промисловості, про що йшлося вище). У
І кварталі 2014 року її експорт сукупно приніс країні
€0,93 млрд, а в І кварталі 2017-го – вже тільки
€0,47 млрд. Причому особливо відчутними стали
втрати транспортного машинобудування: експорт
рейкового транспорту скоротився від €202,6 млн до
€56 млн, учетверо-вп’ятеро зменшились і поставки
за кордон продукції авіа- та суднобудування.

Нова структура, старі виклики. Із перших
30 товарів українського чистого експорту (експорт
певної продукції мінус її імпорт) у І кварталі 2017
року більшість – це сировина й напівфабрикати
(див. «Україна в міжнародному розподілі праці»).
Водночас, попри усталені стереотипи, помітно, що
сучасна Україна в міжнародному поділі праці спеціалізується не лише на продуктах агропромислового
комплексу (АПК) чи гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Починаючи з другої десятки до топ-30
найбільших за обсягами чистого експорту товарів
входить і низка виробів електротехнічної, деревообробної, меблевої, тютюнової, легкої промисловості,
а також електроенергія та шпалери. А серед продовольчої групи останнім часом дедалі помітнішим є
зростання чистого експорту цукру, м’яса птиці та
яловичини. Лише для кількох із топ-30 товарів чистого експорту зберігається значна залежність від російського ринку. До РФ іде майже весь український
експорт напівфабрикату для виробництва алюмінію – глинозему (96,2% у І кварталі 2017-го). Однак
у цьому випадку йдеться більше про залежність
«Российского алюминия», який забезпечує свої комбінати в РФ завдяки українському напівфабрикату з
Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ). Також
на РФ припадає все ще більш ніж половина загального українського вивозу турбодвигунів та парових
і газових турбін (66,1%), частин до залізничних локомотивів і рухомого складу (65%) та шпалер
(51,4%).

Рис. 6. Топ-20 імпортерів з України [12]
Частка російського ринку в експорті з України
труб, які донедавна були частими фігурантами торговельних воєн, нині скоротилася до 25,8% їх загального вивозу з країни. Тож про критичну залежність їх вітчизняних постачальників від РФ більше
не йдеться. Решта товарів із топ-30 нашого чистого

експорту на російський ринок або взагалі не надходить, або збувається туди в помірних обсягах: від кількох до кільканадцяти відсотків загального їх експорту з України. Однак для деяких інших товарів,
зокрема й тих, які не ввійшли до топ-30 чистого
експорту або за якими наша держава є чистим ім220
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портером, залежність від російського ринку все ще
подеколи досить значна і в низці випадків сягає 50–
70%. Водночас нова товарна й географічна структура українського експорту залишається вразливою
до цінової кон’юнктури на світових ринках та до потрапляння в окремих сегментах у залежність від нових ключових ринків збуту. Ідеться про ситуацію,
коли за окремими групами товарів формується надмірна концентрація поставок на одній чи кількох розміщених поруч країнах. А відтак у разі економічних проблем там опиняється під загрозою й стабільність збуту відповідних українських товарів.
Та головним ризиком для нашого експорту й
досі є надмірно висока частка в його структурі сировини та напівфабрикатів, які мають украй нестійкі
ціни на світовому ринку. Разом зі значною залежністю української економіки від експорту та імпорту
це й надалі ставитиме під сумнів соціально-економічну перспективу країни загалом.
Адже саме нестабільність світових цін, а не
зміна фізичних обсягів була головною причиною
«американських гірок» українського експорту впродовж останнього десятиліття (див. «Стрімке відновлення»). Наприклад, у 2013 році 38 млн т залізорудної сировини було реалізовано за €2,82 млрд,
а у 2016-му 39,2 млн т довелося збути лише за €1,65
млрд 2013-го 27,1 млн т українського зерна було
продано за €4,8 млрд, а 2016-го вже 40,25 млн т –
лишень за €5,49 млрд. Як бачимо, у цих випадках
здешевлення поставок продукції супроводжувалось
або значним скороченням (як у випадку залізорудної сировини), або мінімальним зростанням (як у випадку зерна) валютної виручки. Меншим, однак усе
одно значним було падіння цін на м’ясо, соняшникову олію та сою. Зокрема, експорт м’яса за 2013–
2016 роки зріс від 175,8 тис. т до 286 тис. т, а його
вартість – лише від €0,26 млрд до €0,35 млрд. Експорт соняшникової олії – від 3,21 до 4,84 млн т, а її
вартість – від €2,47 млрд до €3,34 млрд. Сої – від
1,49 до 2,74 млн т, вартість – від €0,56 млрд до
€0,89 млрд.
Причому ця проблема стосувалася не тільки сировини чи продовольства. Так, у 2013-му 3,69 млн т
азотних добрив було експортовано за €0,85 млрд, а
2016-го вдвічі менший їх обсяг (1,81 млн т) приніс
тільки третину колишньої виручки – €0,29 млрд. У
2013 році 1,5 млн т глинозему експортували за €0,46
млрд, а 2016-го на кілька відсотків більший обсяг
(1,52 млн т) дав майже на чверть менше валюти –
€0,35 млрд. 10,88 млн т напівфабрикатів із вуглецевої сталі у 2013-му коштували €3,95 млрд, тоді як у
2016-му 7,75 млн т – лише €2,0 млрд. Водночас помітно: що глибшою була переробка тієї чи іншої сировини або ж напівфабрикатів, то менше, за рідкісними винятками, знижувалася ціна відповідної продукції. Наприклад, у 2013 році 2,79 млн т необробленої деревини було продано за кордон за
€178,8 млн, а 2016-го 1,73 млн т – уже за €95,9 млн.
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Тобто ціна тонни знизилася на 15%. Разом з тим
1,05 млн т оброблених лісоматеріалів у 2013-му
було продано за €205,6 млн, а 2016 року майже
вдвічі більший обсяг (1,89 млн т) – за €356,3 млн.
Тонна подешевшала тільки на 8%. У 2013 році
2,26 млн т чавуну принесли €0,62 млрд валютної виручки, а у 2016-му 2,54 млн т – лише €0,5 млрд. Середня ціна впала на 28,6%. Водночас 5,21 млн т гарячекатаного прокату зі сталі коштували €2,1 млрд
у 2013 році, а 4,17 млн т – €1,34 млрд у 2016-му.
Тобто зниження середньої ціни становило тільки
20%. А 0,23 млн т виробів із чорних металів для
залізничних колій 2013 року дали €0,2 млрд, а
2016-го – лише 20,2 тис. т на €14,6 млн. Тобто здешевлення тонни цієї продукції становило вже тільки
16,9%. Як бачимо, відновлення українського експорту відбулося на тлі зміни його товарної та географічної структури й завдяки їй. Збільшилися обсяги
постачання на світовий ринок нових товарів, не таких залежних від геополітичної кон’юнктури чи дефіцитних у країні ресурсів. Усе це зробило менш гострою, хоча й не вирішило остаточно традиційну
для українського експорту та економіки проблему
вкрай повільного просування до глибшої переробки
сировини й напівфабрикатів у продукцію, яка знайшла б попит на світовому ринку – поза пострадянським гетто, на яке були замкнуті старі виробництва
складної промислової продукції в Україні» [12].
«Учора (21 липня 2016 р. – В.Л.) в Міністерстві
інфраструктури відбулось підписання двох меморандумів, які повинні будуть, як зазначив міністр Володимир Омелян, привнести новітні технології на
українську залізницю та у вітчизняне літакобудування, а відтак поліпшити якість сервісу для клієнта.
Йдеться про укладений «Меморандум про взаєморозуміння» між компанією «Дженерал Електрик» та
ДП «Антонов»; «Дженерал Електрик» та ПАТ «Укрзалізниця». Відповідно до тексту документа, в рамках співпраці з УЗ «буде розширено співпрацю в галузі розвитку і модернізації парку дизельних локомотивів на базі передових технологій GE», а ДП
«Антонов» отримав доступ до двигунів, авіаційних
систем і сервісу для літаків. Деталі – прямою мовою
міністра інфрастурктури Володимира ОМЕЛЯНА.
ГОЛОС З ФЕЙСБУКУ. Володимир ОМЕЛЯН, міністр інфраструктури: «На сто днів уряду
підписали ще два важливі документи, до яких йшли
дуже довго: Меморандум між General Electric та
«Укрзалізницею» і між General Electric та ДП «Антонов». Це стратегічні документи. Відповідно до меморандуму з УЗ, буде розширено співпрацю в галузі
розвитку і модернізації парку дизельних локомотивів на базі передових технологій GE. Що стосується
ДП «Антонов», то сьогодні фактично покладено початок співробітництва цього стратегічно важливого
державного підприємства з GE. Меморандум передбачає можливість поставки двигунів, авіаційних систем і послуг для деяких літаків ДП «Антонов». Це
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не лише співпраця з компанією-світовим лідером, це
й співпраця з українським виробником. «Укрзалізниця» проводить серію зустрічей як з Крюковським
вагонобудівним заводом, так і з усіма іншими потенційними виробниками в Україні. Ми хочемо бачити на ринку вільну конкуренцію, невисокі ціни та
якісний продукт для клієнтів «Укрзалізниці». Щодо
ДП «Антонов» – залучення технологій Geneгal
Electric – це черговий крок вперед для компанії.
Сподіваюся, що ми отримаємо фантастичний світовий продукт, котрий зможе гідно конкурувати і посісти свою нішу як у вантажних, так і у пасажирських перевезеннях. Приємно, що обидва документи
підписано на площадці Міністерства інфраструктури».
ДОВІДКА «Дня». General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох
видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні
установки (в тому числі і атомні реактори), газові
турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики» [2].
«Після тривалих суперечок і купи зламаних
списів парламент і уряд дійшли згоди – агентству з
підтримки експорту бути. Мотивація більш ніж зрозуміла: складна економічна ситуація всередині країни, загострення конкуренції на світових товарних
ринках і посилення протекціонізму з боку традиційних ринків збуту нарешті зрушили з місця структурну реформу, навколо якої десятиліттями точилися лише розмови. На відміну від усіх основних
торговельних партнерів, Україна досі не має власної
системи фінансової підтримки експорту з боку держави. Зрозуміло, що в таких умовах говорити про
конкурентні позиції вітчизняного бізнесу на міжнародних ринках не доводиться.
Досягши певного компромісу, у владних кабінетах встигли побити горшки навколо форми майбутнього агентства. Одна сторона наполягає на
створенні експортно-кредитного агентства (ЕКА) з
функціями кредитування експортерів, інша – на
формулі експортно-страхового агентства (ЕСА), акцентуючи увагу на провідній ролі страхування у фінансовій підтримці експорту. Правда, як завжди,
десь посередині.
Важливість страхування ризиків наших експортерів складно переоцінити. Але, на мою думку, без
кредитування підтримка експорту функціонуватиме
в урізаному стані. Адже надання тих же державних

гарантій значно зменшує кредитний ризик, а відповідно, і відсоткові ставки за кредитами. І хоча держгарантії в нинішніх умовах і надаються резидентам
України, однак жодних умов для їх надання саме з
метою підтримки експортерів в країні не створено.
Очевидно, що функції страхування, гарантування і забезпечення доступного кредитування експорту тісно взаємопов'язані. Їх поєднання і поготів
дасть синергетичний ефект спрощення доступу нашої продукції на зовнішні ринки та підвищення довіри іноземного бізнесу й інвесторів до національних компаній.
Праві ті, хто зазначає, що єдиної моделі ЕКА у
світі немає. Натомість існують різні набори видів діяльності, яку здійснюють подібні установи. І кожна
країна самостійно, виходячи зі своїх поточних потреб, визначає, які саме види послуг вона надаватиме через таку спеціальну установу. Однак спільною рисою є те, що їх діяльність здійснюється з урахуванням забезпечення повноцінної державної політики сприяння експорту. В умовах інтеграції України до ринків країн Євросоюзу важливо не лише
вдосконалити виробничо-експортний потенціал підприємств, а й підвищити спроможність української
держави захистити та підтримати власних товаровиробників на світових ринках.
Безальтернативне ЕКА. Альтернативи фінансуванню, забезпеченому ЕКА, на мою думку, не існує. Будь-які інші доступні фінансові інструменти
(наприклад документарні та резервні акредитиви
тощо) мають очевидні недоліки порівняно з ЕКА,
яке спеціально призначене для торгового фінансування. Крім того, ці інструменти використовуються
банками в основному для фінансування імпортних
операцій. Оскільки значні фінансові ресурси зосереджено на Заході, такі умови фінансування зовнішньої торгівлі завжди будуть означати для України
переважання імпорту над експортом. Установи з
підтримки експорту різної форми власності діють
майже в усіх розвинених країнах і країнах, що активно розвиваються. На сьогодні ЕКА успішно функціонують у понад ста країнах світу. Найвідоміші серед існуючих ЕКА: Eximbank (США), NEXI (Японія), Euler Hermes (Німеччина), COFACE (Франція),
Atradius (Нідерланди), SBCE (Бразилія), CESCE (Іспанія), SEK (Швеція), Sinosure (Китай). Відповідні
установи створено й у країнах Східної Європи, приміром у Чехії, Польщі, Угорщині, Болгарії, Литві,
Естонії.
Таблиця 2
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При цьому страхування, з одного боку, та надання банківських послуг – з іншого зазвичай є взаємовиключними видами діяльності, які не надаються однією організацією. Тому, як правило, одночасно існує кілька взаємодоповнювальних установ з
кредитуванням і страхуванням експорту. Наприклад, у Німеччині – це KfW (банк) та Euler Hermes
(страхова установа), у Франції – Bpifrance (банк) і
COFACE (страхова установа), у Чехії – Чеський експортний банк та Агентство по гарантуванню і страхуванню експорту.
Роль ЕКА в розвитку міжнародної торгівлі в
усьому світі постійно зростає, про що свідчить активне нарощування прибутків і масштабів діяльності відповідних установ. Так, Euler Hermes охоплює
процеси управління ризиками на п'яти континентах.
ЕКА має філії і своїх представників у 54 країнах
світу.
На сьогодні укладені договори страхування
кредитних ризиків забезпечують покриття поставок
товарів і послуг у 245 країн. У компанії працює
більш як 6 тис. співробітників, обслуговуючи близько 52 тис. клієнтів. Чистий прибуток компанії постійно зростає і наразі сягає близько 500 млн євро на
рік, а власний капітал – 2,5 млрд євро. Успішний досвід діяльності іноземних ЕКА яскраво свідчить, що
вони не є "дорогим" інструментом сприяння експорту, який потребує постійних фінансових вливань. Навпаки, можуть бути цілком самоокупними
та навіть прибутковими. Відтак, побоювання з приводу того, що створення ЕКА в Україні стане значним навантаженням на держбюджет є перебільшеними.
Подолання сировинної пастки. Спільною
ознакою діяльності всіх ЕКА є те, що вони керуються міжнародними правилами і принципами. Основні з них закріплено так званим Консенсусом (рекомендації стосовно надання/страхування експортних кредитів, що офіційно підтримуються державою) країн – членів ОЕСР, а також договорами порозуміння Бернського союзу. Міжнародні правила
державної підтримки кредитування і страхування
експорту на основі залучення бюджетних коштів
офіційно визнаються Світовою організацією торгівлі, тому ЕКА належать до абсолютно законних
форм підтримки експорту. До речі, на відміну від
прямих експортних субсидій. Про важливу роль
ЕКА у підтримці експортної діяльності підприємств
свідчать дані Міжнародного союзу страховиків кредитів та інвестицій (Бернського союзу), який об'єднує всі великі ЕКА світу. Згідно з ними, у період світової економічної кризи протягом 2009 р. через несплату лише з боку українських покупців членами
Бернського союзу було виплачено іноземним компаніям страхових претензій на суму 128 млн дол.
Зростання страхових виплат було колосальним,
враховуючи, що у попередні періоди вимоги щодо
України залишалися у межах 1 млн дол. Таким чиЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

ном, експортери України залишилися незахищеними від ризиків. На жаль, Бернський союз не веде
статистики страхування експорту з України – через
відсутність власного ЕКА наша держава не є членом
цієї організації. Тому про втрати українських експортерів від дефолту іноземних партнерів можна лише
здогадуватися, врахувавши те, що через кризу, яка
торкнулася кожного регіону і кожної країни світу,
багато підприємств виявилися не в змозі оплатити
замовлені товари.
За експертними оцінками, у середньому діяльність ЕКА може забезпечити додатково 12% приросту експорту країни, а один додатковий долар бюджету ЕКА – приблизно 302 дол. додаткового експорту. У свою чергу, забезпечення стабільної роботи виробників експортної продукції сприятиме залученню додаткових інвестицій у реальний сектор
економіки. Це вже не кажучи про активізацію експортної діяльності підприємств, що приведе до збільшення ВВП, кількості робочих місць (за результатами роботи Euler Hermes було створено 240 тис. робочих місць) і доходів населення, а також надходжень до бюджету за основними податками та зборами.
Послуг ЕКА потребують насамперед ті суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності, що укладають
довгострокові договори з іноземними партнерами
на постачання високотехнологічної продукції з високим рівнем доданої вартості під масштабні проекти розвитку. Таким чином, ЕКА виконуватиме ще
одну надважливу функцію, сприяючи подоланню
сировинної спеціалізації національної економіки на
міжнародному ринку» [3].
«"Човники", допомагаючи "сірим" ділкам перемістити товар через кордон, позбавляють державний бюджет надходжень. Бізнесмени нарікають, що
втриматися на ринку дуже важко, бо продукцію,
аналогічну тій, якою вони торгують, конкуренти реалізують за демпінговими цінами. А все тому, що
ввозять її в Україну з допомогою так званих човників, які насправді переправляють товар через кордон
у промислових масштабах. Чому це явище стало
можливим і що слід зробити на законодавчому рівні,
аби змінити ситуацію на митниці?
Викласти своє бачення проблеми ми попросили
начальника Львівської митниці ДФС Левка Прокіпчука.
–Один зі способів мінімізувати сплату податків – човникова схема. Це коли велику партію якогось товару довозять до кордону, а далі розподіляють його між фізичними особами у межах норми,
дозволеної Митним кодексом України. "Човники"
переправляють товар через кордон в Україну, де
знову консолідують для подальшого транспортування. За один раз заробляють до 100 грн. Це те, що
ми знаємо. Найчастіше всі вони мають картки учасників малого прикордонного руху. Лише за останній
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час ми затримали п'ять партій товарів, що були сформовані "човниками", на суму близько 3 млн грн.
Для підприємців, які працюють легально, сплачують усі податки, "човники" створюють неконкурентні умови. У них своя логіка: мовляв, заробляємо
собі на життя, все в межах чинного законодавства.
Насправді ж, допомагаючи "сірим" ділкам перемістити товар через кордон, вони позбавляють державний бюджет надходжень.
– І що – цьому не можна зарадити?
Ми неодноразово ініціювали внесення змін до
ст. 374 Митного кодексу, якою передбачено, що громадянин має право ввезти на територію України
певну кількість товару вартістю до 500 євро і вагою
до 50 кг раз на добу. Проте це залежить не від виконавчих органів, а від парламенту.
Трапляється, що для ввезення товарів на митну
територію України без сплати митних платежів використовується подвійний пакет документів. Це
коли, наприклад, у Польщі при експорті товару надають одні документи, в яких вказано їхню реальну
вартість, а при ввезенні в Україну – інші, де вартість
товару занижується, а відтак менше сплачується податків. Найефективніший спосіб протидіяти цій
схемі – налагодити оперативний обмін інформацією
з суміжними митними службами в режимі онлайн.
Це тривалий переговорний процес. Торік у жовтні
ми майже дійшли з поляками згоди, але в них помінялася влада. Тепер доводиться починати роботу
ледь не заново.
Очевидно, що для того, аби ефективно протидіяти зловживанням при ввезенні товарів в Україну,
потрібне якнайкраще технічне забезпечення митних
органів. У переважній більшості європейських країн
є сканери, які дозволяють виявляти прихований товар. Але сканер дає змогу побачити лише однотипну
продукцію. Наприклад, у партії задекларують яблука, а насправді в ній буде інший товар. Та коли
перевірятимуть документи, сканер не допоможе.
– Це що – суто українська проблема?
На Заході на подібні загрози й ризики кожна
країна реагує по-різному. Але там протидіяти зловживанням значно легше, бо в них немає таких критичних масштабів ввезення товарів для особистих
чи псевдоособистих цілей. Щойно виникли якісь
проблеми, вони вносять зміни до законодавства.
Три-чотири роки тому законодавство Угорщини і
Словаччинидозволяло своїм громадянам переміщувати через пункт пропуску два блоки сигарет. Митники побачили, що це обмеження не дає ефекту, бо
люди по кілька разів на день встигали пронести ці
блоки. Відтак внесли зміни до законодавства, якими
дозволено проносити за добу лише дві пачки сигарет. До речі, в ЄС мінімальна межа ввезення товарів
без сплати податків – 300 євро. Ця сума менша, ніж
у нас.
Розуміємо, що людина може поїхати за кордон
і купити собі якісь потрібні речі. І ми казали: якщо

не можна поміняти межу в 500 євро, то поміняйте
термін. Одного разу на п'ять днів або тиждень цілком достатньо для особистих цілей людині, яка не
займається цим професійно. Хоча, зрозуміло, що
вона це робить не від хорошого життя.
– Але що із цим робити?
– Ми періодично даємо парламентарям своє бачення змін до законодавства, щоб забезпечити
ефективніший захист наповнення бюджету і запобігти випадкам мінімізації податків. До нас прислухаються і законопроекти подають на розгляд у комітети Верховної Ради. Проте одними адміністративними заходами ці зловживання подолати складно.
Також підприємці нарікають на проблему з дозвільними документами. Якщо бізнесмен має велику
номенклатуру товарів, то підготовка дозвільних документів забирає в нього багато часу й грошей. Була
правильна позиція прем'єр-міністра В.Гройсмана,
коли він казав про лікарські засоби. Якщо в Канаді,
США чи Японії їх допущено до вживання, то для
чого ще раз проходити процедуру сертифікації і визнання в Україні? Хіба там люди менш вимогливі до
ліків? Очевидно, що ні. А тому слід зменшувати кількість дозвільних документів або ж визнавати європейські. Великі надії покладаємо на систему єдиного офісу, яка забезпечить електронний обмін даними між різними контролюючими органами. Також маємо працювати над лібералізацією оподаткування. Де це можливо – зменшувати нетарифне регулювання. Раніше ми намагалися суто адміністративними методами забороняти переміщення алкоголю. Це не давало результату, аж поки ціни на цей
товар у Польщі й Україні зрівнялися. Аналогічна ситуація й з бурштином. Поки його видобування поза
законом, люди цим займаються і заробляють гроші.
Якщо все узаконити, врегулювати і визначити частку прибутку на оплату праці, використання надр, рекреацію – переконаний, ця лихоманка припинилася
б сама собою.
Якби люди, які проживають у прикордонних
областях, мали постійну роботу, вони, можливо, й
не займалися б човниковим бізнесом. Тому, попри
створення перепон для використання різних схем
мінімізації оподаткування, вочевидь, потрібно працювати й над створенням легальних робочих місць
для мешканців прикордоння.
Довідка. Упродовж січня-травня 2016 р. у зоні
діяльності Львівської митниці здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій
суб'єктів господарської діяльності на суму близько
30,5 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів
на суму понад 19,6 млрд грн, експортовано – на
10,9 млрд грн, що становить відповідно 64 (імпорт)
і 36% (експорт) від загального обсягу зовнішнього
товарообігу. Порівняно з аналогічним періодом
2015 р. товарообіг збільшився на 24%, причому обсяги імпорту збільшилися на 29, а експорту – на
16%» [4].
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«3 серпня розпочинається офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Малайзії (3–
5 серпня) після відвідин якої глава української держави здійснить державний візит до Індонезії (5–
7 серпня). Програмою першого в історії взаємин між
двома країнами візиту в Куала-Лумпур передбачено
зустрічі Глави Української держави з Прем’єр-міністром Малайзії Наджибом Тун Разаком та керівництвом країни. До речі, це буде друга зустріч
президента України з малайзійським прем’єром.
Вони обоє зустрічалися 29 вересня 2015 року у рамках зустрічі керівництва держав-учасниць Спільної
групи з розслідування авіакатастрофи літака МН-17.
Тому очевидно, що ця тема буде обговорюватись під
час переговорів у Куала-Лумпур.
Слід зазначити, що 13–16 липня 2003 року в Україні з офіційним візитом побував тодішній прем’єрміністр Малайзії Махатхіра Мохамад. І тоді обома
сторонами багато сподівань покладалось на розвиток військово-технічної співпраці. Тому буде цікаво
побачити чи цього разу ця тема отримає продовження.
У Джакарті Порошенко проведе зустрічі з Президентом Індонезії Джоко Відодо, Спікером Ради
народних представників Парламенту Індонезії Аде
Комарудіном та Султаном Джок’якарти.
В рамках обох візитів буде проведено українсько-малайзійський бізнес-форум та бізнес-форум
за участю представників ділових кіл України і Республіки Індонезія. Планується підписання низки
двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Малайзією
та на розширення співпраці між Україною та Республікою Індонезія у різних сферах.
«Український бізнес має бути більш активним»
Iгор Лосовський, екс-посол України в Малайзії, заступник постпреда України при міжнародних організаціях у Відні (ОБСЄ, МАГАТЕ,
ЮНIДО):
– Це справді дуже важлива поїздка Президента
України у цей регіон і тим більше взагалі перший візит глави нашої держави у Малайзію. Попри те, що
ми зосередженні головним чином на співпраці з
північноамериканським континентом і Європою,
нам треба будувати відносини зі всім світом, тим більше з тими регіонами, які динамічно розвиваються.
А ось ці дві країни Малайзія та Індонезія є провідними країнами в цьому регіоні і входять в організацію АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної
Азії). Штаб-квартира цієї міжнародної організації
розташована в столиці Індонезії – Джакарті. І це також дуже важливо, що президент відвідує Індонезію, бо АСЕАН сьогодні серцевиною багатьох інтеграційних процесів та утворень у регіоні. Індонезія найбільша мусульманська країна у світі, а також
найбільша країна в регіоні.
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Малайзія була одним з головним ініціатором
створення АСЕАН у 1967 році. Ці обидві країни сьогодні дуже динамічно розвиваються, у них є великі
природні та людські ресурси. Зрозуміло, що візит на
такому високому рівні є дуже своєчасним і має задати тон розвитку двосторонньої праці.
Що стосується різного статусу візитів в Малайзію (офіційний) та Індонезію (державний). Я б не
придавав цьому великого значення. Це результат
двосторонніх домовленостей і протоколу, і тут
більш важливішим є те, яким буде наповнення цих
візитів. І зокрема дуже важливим є сам факт першого візиту глави української держави в Малайзію,
який повинен дати поштовх до подальшого розвитку двосторонніх відносин. Те ж саме стосується
візиту в Індонезію.
Що стосується перспектив співпраці з цими
країнами у військово-технічній сфері. Для цього потрібно використовувати можливість участі українських оборонних підприємств у Міжнародній морській та авіакосмічній виставці на острові Лангкаві
LIMA, яка відбувається що два роки. Окрім того, у
цій країні також проводиться військово-поліцейська
виставка.
Малайзія та Індонезія активно закуповують
різні сучасні озброєння у різних регіонах світу. При
цьому обидві країни не замикаються на одних постачальниках озброєнь: США чи Росії, тому для України є можливість запропонувати свою конкурентоспроможну оборонну продукцію. Відтак у цьому
відношенні тут існує потенціал співпраці з Україною, яка не пасе задніх у розробці озброєнь.
Підсумовуючи, я б радив нашій делегації підійти прагматично до візиту в Малайзію та Індонезію і переговорів з керівництвом обох держав, щоб
це стало поштовхом до подальшого розвитку міждержавних відносин. Виходячи з досвіду роботи в
цьому регіоні хочу відзначити, що український бізнес має бути більш активним, навіть агресивним – у
хорошому розумінні цього слова – на ринках Малайзії та Індонезії. Україні потрібно продемонструвати
свої експертні переваги на виставках, які там відбуваються, щоб закріпитися на ринках регіону, що динамічно розвивається. А Малайзія це фінансовий
центр і локомотив регіону зі своєрідною малайською культурою. У цьому регіоні дуже близькі мови,
споріднені культури.
«Перед Україною відкривається вікно можливостей...»
Iгор Гужва, експерт з питань міжнародної
торгівлі:
– Заплановані на цьому тижні офіційні візити
Президента України Петра Порошенка до Малайзії
та Індонезії мають перспективу стати вагомим фактором активізації торговельно-економічних відносин між нашою країною та регіоном Південно-Східної Азії. Адже в умовах стрімкої втрати традиційних
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ринків збуту встановлення позитивної динаміки політичних відносин з країнами, що мають величезний
внутрішній ринок та значний інвестиційний потенціал, набуває першочергової актуальності для вітчизняного бізнесу.
Наразі зовнішньоторговельні відносини України з регіоном Південно-Східної Азії розвинуті слабко: товарообіг з Малайзією складає всього 291,7
млн дол. США, Індонезією – 354,8 млн, хоча попри
кризу і зменшення загального експорту, обсяги поставок продукції до цих країн в минулому році зросли на 20,4 і 10,5% відповідно. 75,2% вітчизняного
експорту до Малайзії становить олія соняшнику, в
імпорті переважає електричне обладнання (36,9%).
В Індонезію Україна експортує переважно зернові
культури (84,8%), імпортуючи звідти в основному
пальмову олію (57,9%). Жодна малайзійська або індонезійська компанія не зареєстрована в Україні і не
бере участі в інфраструктурних чи інвестиційних
проектах. Торгівля відбувається здебільшого через
посередників. Втім, існує значний потенціал нарощення співпраці, передусім у військово-промисловій сфері. Так, у квітні цього року Малайзія запропонувала Укроборонпрому співпрацювати у сфері
виробництва бронетехніки і протитанкового озброєння. А зовсім нещодавно уряд схвалив проект
угоди між Україною та Індонезією, який передбачає
співробітництво в оборонній сфері. Зокрема, на початку липня цього року Україна підготувала новий
варіант бронетранспортера БТР-4 для поставки в Індонезію. Отже, завдяки візитам високого рівня, перед Україною відкривається вікно можливостей
встановлення нових ділових контактів з підприємницьким сектором Малайзії та Індонезії, а також
розвитку існуючих комерційних відносин до масштабних проектів двостороннього партнерства з залученням масштабних інвестицій та виходом на нові
ринки збуту» [5].
«Нещодавно Президент України Петро Порошенко відвідав дві країни Південно-Східної Азії, які
динамічно розвиваються: Малайзію, вперше за 25
років, та Індонезію за останні 20 років. Виникає запитання, з одного боку, чи не запізно це відбулося, і
чи ще залишилося місце на ринку цих країн для України? А з другого боку: у яких сферах Україна може
очікувати на інвестиції з боку Малайзії та Індонезії?
«День» звернувся до голови правління Асоціації
ділового співробітництва України з державами
АСЕАН, першого посла України в Індонезії, Малайзії, екс-посла України в КНР Ігоря Литвина з
проханням відповісти на ці запитання і розповісти
про перспективи співробітництва з цими країнами. –
Чому так довго не відбувалися візити у Малайзію
та Індонезію? – Про це треба спитати у керманичів
МЗС та у керівників департаменту зовнішньої політики Адміністрації Президента України останніх років. Можливо, причиною є брак спеціалістів зі

Сходу і там, і там і, як наслідок, нерозуміння важливості регіону Південно-Східної Азії у зовнішній політиці України. З другого боку, не можна казати, що
Україна довгий час не звертала уваги на регіон Південно-Східної Азії, це не так. За роки, що минули з
часів моєї роботи в регіоні послом України в Індонезії та за сумісництвом іще у п’яти державах
АСЕАН, у Малайзії, Сінгапурі, Таїланді, з’явилися
(на додаток до Індонезії) окремі дипломатичні представництва України. Додамо до цього ще й заснування українського посольства в Австралії, керівник
якого традиційно акредитований за сумісництвом
ще й у Новій Зеландії. На Філіппінах та у султанаті
Бруней наші посли відповідно у Японії та Сінгапурі
акредитовані за сумісництвом. Посольство України
у В’єтнамі фактично опікується також представленням наших національних інтересів у сусідніх Камбоджі та М’янмі. Тобто адекватне, так би мовити,
«дипломатичне покриття» основних держав регіону
ПСА та Океанії забезпечено. Інша справа, який економічний насамперед ефект від цього має наша держава. Розумію, що так безпосередньо ставити питання не зовсім коректно, адже не можна питати з
посольств показників ефективності двостороннього
торгово-економічного та іншого співробітництва з
тією чи іншою країною. Питати треба з керівництва
профільних міністерств, відомств, інших центральних та регіональних органів влади, торгово-промислових палат, бізнесових та інших асоціацій та союзів
виробників. Які, у більшості своїй, абсолютно не розуміються на тому, що називається ефективна, агресивна експортна політика, не вміють та й не хочуть
вміти працювати з азійськими країнами так, як того
потребують традиції, канони і вимоги професійної
діяльності із забезпечення української експортної
експансії у регіоні. Слава Богу цього року нарешті
створено Офіс зі сприяння експорту при Мінекономрозвитку. З’явилася надія на те, що наш експортний потенціал знайде тепер підтримку держави
щодо своєї ефективної реалізації у регіоні ПСА.
Офіс запрацював, і це добре видно по президентських візитах до Малайзії та Індонезії, підсумки яких
саме в економічній царині дають конкретну відповідь на ваше запитання: чи ще залишилося місце на
ринку цих країн для продукції з України? Так, місце
є, і його досить багато. – Які результати було досягнуто під час візиту, і коли очікувати конкретних
результатів від підписаних документів?
– Візит успішний, результативний, працює як
на перспективу, так і вирішення нагальних питань. З
огляду на політичні інтереси України, цей візит забезпечив:
♦ єдність позицій нашої держави та ведучих
держав АСЕАН у питаннях міжнародної та регіональної безпеки,
♦ солідарність сторін (Україна-Малайзія) щодо
необхідності справедливого та всебічного розсліду226
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вання трагедії з рейсом МН17 та неминучого покарання усіх винних у цьому злочині, починаючи з виконавців і закінчуючи тими, хто віддавав убивчі накази,
♦ підтвердження позиції офіційного Куала Лумпура та офіційної Джакарти щодо їхньої незмінної
підтримки суверенітету та територіальної цілісності
нашої держави,
♦ домовленості щодо продовження тісної координації та співпраці з обома лідерами АСЕАН в
ООН.
Національні інтереси у сфері економіки, зокрема торгівлі, інвестицій, виробничої кооперації:
напрацьовано теж достатньо, щоб говорити і про забезпечення перспективних напрямів співробітництва відповідною договірно-правовою базою (підписано кілька двосторонніх документів міжурядового
рівня, міжвідомчого та корпоративного характеру),
і конкретних проектів, реалізація яких здатна значно
зміцнити експортні позиції України у Південно-Східній Азії, а також модернізувати нашу власну інфраструктуру, насамперед транспортну, енергетичну,
логістичну.
Як швидко запрацюють підписані документи?
Такі, як, наприклад, угода про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи або угода щодо
взаємної правової допомоги у кримінальних справах
(з Малайзією), чи українсько-індонезійський документ щодо візової лібералізації можна вважати документами практично моментальної дії тому, що
вони мають чіткий практичний характер. Такі ж засадничі документи, які регламентують базові принципи співпраці в оборонній сфері або у сфері сільського господарства (з Індонезією), потребують реалізації у конкретних контрактах, у тому числі й на
поставки української продукції до Малайзії та Індонезії, а через них – на увесь регіон ПСА. І навпаки –
з регіону ПСА – в Україну. – Що реально нам треба
робити, аби українські товари пішли на ринок
Малайзії та Індонезії, які можуть стати своєрідним містком для нашої країни у регіоні Південно-Східної Азії? – Як спікеру мені пощастило
взяти участь в обох бізнес-форумах, що були проведені в рамках державних візитів Президента України до Малайзії та Індонезії. І я був свідком, буквальним і почесним, підписання корпоративних угод
між українськими компаніями і компаніями з Малайзії та Індонезії у таких важливих і перспективних
галузях, як інформаційні технології, агросектор,
фармацевтика, виробнича кооперація у сфері інфраструктури. Уже, не чекаючи повернення в Україну,
представники українського бізнесу, які складали
економічну делегацію президентського візиту, обмінялися зі своїми новими партнерами конкретними
бізнесовими пропозиціями щодо поставок в Малайзію та Індонезію українського зерна (кукурудза,
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продовольча пшениця, боби сої), яке користується у
регіоні стійким попитом (лише у 2015-2016 маркетинговому році з України експортовано до регіону
загалом 3,9 млн тон зернової продукції), поставок
українських лікарських препаратів тощо. Ось і відповідь на запитання, що нам треба реально робити,
щоб українські товари пішли на ринки країн
АСЕАН, зокрема до Малайзії та Індонезії. Бізнес
сам вже почав робити те, що треба, адже відповідні
рамки державами створено.
Україна зараз досить успішно конкурує із країнами-експортерами, які традиційно домінують у
глобальному постачанні зернової продукції, такими,
як США, Аргентина, Австралія, Канада. Чому це
так? Є кілька причин:
1 якість та споживчі стандарти продукції, яку
ми пропонуємо, дуже високі. І головне – без ГМО!
2 сувора відповідність жорстким міжнародним
нормам щодо санітарної та карантинної безпеки;
3 дуже конкурентні ціни;
4 великі обсяги поставок і надійність поставок,
не зважаючи на складну логістику.
Значні резерви до нарощування поставок української агропродукції у регіон відкриваються у
зв’язку із масштабною програмою розвитку індустрії ХАЛАЛ (HALAL), що передбачає глобальне вирішення питання про наповнення засіків країн мусульманського світу ексклюзивною номенклатурою
харчових продуктів, медичних препаратів тощо, яка
відповідає нормам Халал. Це, насамперед, так звана
«зелена продукція», якої в Україні достатньо, щоб
стати основним експортером для найбільшої у світі
країни з мусульманським населенням – Індонезії та
й інших подібних держав регіону ПСА. – Що нам
треба робити, аби в Україну прийшли інвестиції
з цих двох країн? – Задля того щоб в Україну пішли
інвестиції з Малайзії та Індонезії, як і раніше, як і у
випадку з будь-якою іншою країною, потрібно, щоб
у нашій державі був створений і запрацював відповідний механізм залучення та забезпечення (умови
використання, безпеки та повернення) іноземних інвестицій, про який ми говоримо останні 25 років.
Ну, ще потрібен мир на нашій землі, чіткі і незмінні
правила гри і сталий економічний розвиток. Президент Порошенко вважає, що кращого часу для інвестицій в Україну, ніж зараз, немає, і про це він говорив на форумах із бізнес-колами обох країн відвідання. Аргументи президента цілком зрозумілі: в
Україні досить дешева кваліфікована робоча сила,
економіка перебудовується, відбувається її роздержавлення, програмою приватизації охоплюють сотні підприємств у важливих галузях економіки.
Тобто зроблено заклик: йдіть, купуйте наші активи,
які зараз досить дешеві, вкладайте кошти у модернізацію виробництв і за рахунок використання дешевої праці висококласних українських спеціалістів
налагоджуйте випуск конкурентної продукції та за227
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безпечуйте конкурентні послуги з території України. І наші партнери, зокрема з Малайзії, вже підтвердили готовність вивчити ймовірність залучення
найбільшої
місцевої
нафтогазової
компанії
PETRONAS до видобування вуглеводів, у т.ч. сланцевого газу в Україні, залучення малайзійських компаній до будівництва в Україні автомагістральних
доріг та доступного житла, можливість участі місцевого бізнесу у приватизації українських державних
підприємств у сфері енергетики та інфраструктури.
Тепер для реалізації усіх домовленостей залишаються, як завжди, буквально дрібниці – взятися і
зробити те, про що домовилися, тим більше маючи
досвід реалізації домовленостей, досягнутих під час
візиту малайзійського прем’єр-міністра в Україну
2003 року. Зараз, наприклад, у сфері військово-технічного співробітництва ми вже більш незалежні від
кооперації з так званим «великим братом», і так
«скеровувати» наші зовнішні замовлення, як раніше, вже зі столиці держави-агресора не вдасться.
Тепер битися за кожне вигідне експортне замовлення доведеться по-справжньому, відсікаючи конкурентів за всіма параметрами, насамперед за рахунок якості і чіткості виконання контрактів та розрахунків за них. – Ви бачите реальні проекти в Україні, у які можуть вкладати інвестиції малайзійці чи індонезійці? – У Куала Лумпурі мені довелося бути присутнім на кількох презентаціях бізнеспроектів, реалізація яких була б дуже корисною для
України, зокрема проекту очистки води. Малайзійські бізнесмени готові були б інвестувати у створення відповідних потужностей і контролювати їх
функціонування у регіональному та національному
масштабах. Потенційні інвестори зацікавлені також
у наших проектах в сфері створення та/або модернізації транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема портової на Чорному морі, у переробній промисловості (будівництво масло екстракційних потужностей) тощо. Проектів можна знайти багато,
знову ж таки багато цікавого для інвесторів виставлено на приватизацію. Перспектива є. І на південному сході Азії її бачать! – До речі, у 2004 році я
брав інтерв’ю у посла Малайзії в Польщі та за сумісництвом в Україні, який сказав тоді: приймайте на озброєння Ан-70 і потім привозьте до
нас на виставку в Лангкаві, і ми його купимо. Що
ви скажете про перспективи продажу літаків
«Антонова» в Малайзії, чи ще існує там така
ніша, і, до речі, які перспективи просування українських бронекатерів в Індонезії – країні тисячі
островів? – Я ще 2000 року, коли працював послом
України в Китаї, на авіасалоні в Чжухаї чув конкретну пропозицію тодішнього міністра Китайської національної адміністрації цивільної авіації пана Лю
Цзянфен про купівлю двох літаків Ан-70. Ні тоді, ні
пізніше Україна, на жаль, не в змозі була продати за
кордон ці унікальні літаки. Я не зовсім у курсі, чи

існують сьогодні передумови для налагодження експортного співробітництва з будь-якими країнами
Азії щодо Ан-70, проте маю сумнів, що це наразі реально. Що ж до бронекатерів для Індонезії, то наше
співробітництво у галузі оснащення індонезійського
військово-морського флоту продукцією українського суднобудування налічує вже майже 20 років і
має перспективи до подальшого нарощування в обсягах та у номенклатурі. Нинішній президентський
візит до Індонезії заклав нові перспективи двосторонньої співпраці у цій сфері. – Якими є перспективи продажу нашої бронетехніки, зокрема нової
на ці ринки? – Експортний потенціал нашої бронетехніки до регіону Південно-Східної Азії, зокрема
до Малайзії є вельми значним, причому йдеться не
лише про бойові машини, а й про машини спецпризначення, наприклад техніку імпульсного пожежогасіння, яка за умов постійної загрози лісових пожеж матиме попит» [7].
«Превышение экспорта товаров над импортом
было одним из немногих позитивных эффектов девальвации гривни, но продержалось это явление
недовго. Согласно данным Государственной
службы статистики экспорт товаров из Украины за
семь месяцев 2016 г. упал на 10,5%, или $2,3 млрд,
до $19,5 млрд. Сократился и импорт, но только на на
4%, или $860 млн, до $20,5 млрд. Впрочем, отечественные чиновники пребывают в стоическом
настрое и уверены, что если убрать внешние шоки,
то украинская экономика сможет компенсировать
потери. В Министерстве экономики проблемы экспорта объясняют в первую очередь введением Россией продовольственного эмбарго, усложнением
транзита по ее территории, экономической нестабильностью в отдельных районах Луганской и Донецкой области. При этом отмечают и позитивные
тенденции, мол, при сокращении экспорта в Россию
и страны СНГ выросли поставки украинских товаров в Евросоюз, а это безусловное достижение новой экономической политики.
В чем проблема. Понятное дело, война не лучший стимул для экономического развития, что,
впрочем, не снимает с украинских властей ответственности за формирование в стране благоприятного делового климата, который позволяет развивать производство, в том числе и экспортной продукции. Пока, несмотря на все разговоры о реформах, о дерегуляции, правовом государстве и прочих
благах европейской цивилизации, Украина находится на 83 месте в рейтинге Doing Business и даже
до уровня авторитарной путинской России, которая
обосновалась на 51 месте, еще очень далеко, не говоря уже о Польше с ее 25 позицией. Поэтому списать все проблемы экспортеров исключительно на
антитеррористическую операцию и потери российских рынков невозможно.
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Проблема в том, что, как ни прискорбно это
констатировать, на третьем году тотальных экономических реформ завезти товар в Украину куда
проще и выгоднее, чем производить его внутри
страны. Слишком непредсказуемой остается экономическая политика отечественных правительств.
Даже исключая войну, одних только ежегодных манипуляций с бюджетом вполне достаточно, чтобы
вогнать экономику в состояние стагнации. Любопытно, что, пребывая на должности, украинские чиновники проблем в этом не видят, зато оказавшись
на пенсии или в отставке, часто оказываются на

удивление прозорливыми. Например, намедни экспредседатель Национального банка Владимир
Стельмах, комментируя получение Украиной очередного транша МВФ, говорит, что это, конечно же,
неплохо, но, тем не менее, стратегических проблем
экономики, в частности негативного экспортного
сальдо и даже стабильности валютного курса не решит. Пока импорт будет превышать экспорт, Украина постоянно будет испытывать давление на курс
национальной валюты, который будет неминуемо
девальвировать.

Рис. 7. Головні зовнішні ринки [8]
В чем сила. Стабильность может дать только
устойчивый экономический рост, который напрямую зависит от инвестиций и бизнес-климата. И вот
здесь Украину ожидают проблемы, поскольку вся
мощь экономической мысли младореформаторов
направлена не столько на то, чтобы упростить регулирование экономики, сделать ведение бизнеса для
украинцев более комфортным, сколько на борьбу с
коррупцией, что выливается в очередную волну размножения контролирующих органов и усиления
контролеров. Последние начинают борьбу за свой
кусок дохода и решают, кто же должен всем управлять – просто прокурорские или, к примеру, антикоррупционные прокурорские? Понятное дело, что
в такой агрессивной среде инвестировать в создание
производства, размышлять об увеличении экспортного потенциала могут только либо слегка невменяемые, либо сильно верующие люди. И это касается
не только Украины. Например, по данным аналитиков Bank of America Merrill Lynch, чрезмерно активная борьба с коррупцией в прошлом году стоила Китаю как минимум 0,6% годового ВВП, поскольку
привела к резкому снижению экономической активности в стране, где взятки – это часть национальной
Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

культурной традиции. Украина, конечно, не Китай,
но определенные традиции не чужды и нашему гордому народу, а изменение традиционных правил
игры приводит к росту транзакционных издержек,
после чего сложно рассчитывать на быстрый рост
экспорта» [8].
«Уряд шукає варіанти, як підтримати експортерів. Наприкінці минулого тижня прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк доручив Мінекономрозвитку якнайшвидше створити Раду експортерів. Відповідно
до угоди про Зону вільної торгівлі з Європейським
Союзом, така установа має запрацювати не пізніше
1 січня 2016 року. Яценюк закликав, Мінекономрозвитку вивчити «повністю всі компанії України,
які здатні експортувати і завойовувати інші ринки і
по кожній компанії пройтися – що для цієї компанії
потрібно вирішити і в якій країні». Паралельно з
цим повинні з’явитися торгові представництва в
країнах – основних торгових партнерах: США, ЄС
(Брюсселі), Німеччини, Франції, Китаї та на Близькому Сході. До слова, про такі представництва влада
говорить уже не перший рік, але далі слів справа ще
не доходила.
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Однак не тільки уряд хоче бути економічним
адвокатом бізнесу за кордоном. Лаври рятувальників і провідників вітчизняних підприємців міряють
на себе й нардепи. Напередодні сесійного тижня кілька народних депутатів зареєстрували законопроект №2142а «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом
страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту». Автори документа, за словами одного з них, нардепа Віктора Галасюка, хочуть зробити те, чого за 24 роки не зміг зробити жоден міністр економіки – створити потужне українське експортно-кредитне агентство (ЕКА), яке стане інструментом експансії українських виробників на закордонних ринках та економічного розвитку України.
На думку Галасюка, експортно-кредитне агентство
потрібне з кількох причин. Перша – українська економіка є експортно-орієнтованою і продаж товарів
та послуг за кордон становить 50% ВВП. «За даними
Держкомстату, обсяг експорту товарів та послуг
2014 року становив 63,9 мільярда доларів, скоротившись порівняно із 2013 роком на 14,6%, або майже
на 11 мільярдів доларів», – пояснив він. Друга – програма діяльності Кабінету Міністрів України передбачає збільшення вдвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року. Третя, продовжує нардеп, – внесок чистого експорту у ВВП є
від’ємним (!!!): –4%, тоді як аналогічний показник у
європейських країнах (Німеччина, Чехія, Нідерланди) становить понад +5%, а в країнах, що динамічно розвиваються, наприклад, Сінгапурі +20%.
Оцінити експортні ініціативи уряду та парламенту «День» попросив голову «Комітету економістів України» Андрія Новака:
– Рада експортерів та кредитно-експортне
агентство потрібні. Їх завдання – активізувати експорт з країни. У США це роблять через діяльність
Торгово-промислової палати. Ми можемо використати їхній досвід. Але, як на мене, уряду простіше
лобіювати інтереси українського бізнесу через створення при посольствах окремих торговельних відділів. Бізнесу завжди потрібна допомога, як тільки-но
він виходить на нові ринки. Які там умови роботи,
які діють технічні правила та стандарти, експортні
мита тощо – все це завдання для цих відділів.
Також потрібно запровадити експортне кредитування. Наразі в Україні діє «Укрексімбанк», який
за логікою мав би кредитувати саме експортерів. Інших варіантів підняти цей напрямок немає, хіба що
уряд спільно з НБУ можуть використати якийсь реальний стимул, щоб банки кредитували саме експортерів.
Який набір заходів підбере для стимулювання
експортерів – відкрите питання, але воно потребує
оперативної відповіді. Адже наразі експортери рятують економіку, стабілізуючи її, вирівнюючи валютний баланс і зміцнюючи гривню. Найактивніше підтримує економіку агросектор, бо саме він є постача-

льником валюти «номер один» зараз у країні. Хімія
ж та металургія втратили свій вплив через військові
дії на сході та анексію Криму» [9].
«У баварському містечку Ансбах без зайвого
галасу зводять нову фабрику. Рóботи й новітні методи виробництва на зразок адитивних технологій
(тобто 3D-принтерів), які там діятимуть, не дивина
для Німеччини, котра підтримує інноваційні розробки в промисловості. Фабрика унікальна тим, що
випускатиме не автомобілі, літаки чи електроніку, а
кросівки та інше спортивне взуття. Раніше цю галузь, що дає $80 млрд за рік, вивели за кордон – здебільшого до Китаю, Індонезії та В’єтнаму. Повертаючи виробництво додому, фабрика може вдихнути
в індустрію нове життя. Speedfactory – так називається фабрика в Ансбаху – належить Adidas, великій
німецькій компанії, що спеціалізується на спортивних товарах. Будувати допомагає Oechsler Motion –
місцевий виробник промислового обладнання. Фабрика запрацює в середині 2017 року, спершу неквапом, а згодом планують випускати 500 тис. пар
спортивного взуття за рік. Adidas будує другу
Speedfactory для американського ринку біля Атланти. Якщо робота піде добре, відкриють іще й інші
фабрики деінде. Названі цифри мізерні, як на компанію, що випускає близько 300 млн пар щороку.
Проте в Adidas переконані, що Speedfactory допоможе змінити підхід до продукування кросівок. Технології, розроблені для проекту, можна буде запустити на нових або вже наявних фабриках, зокрема в Азії, де попит на спортивний і повсякденний
одяг збільшується завдяки покращенню купівельної
спроможності споживачів. Нині кросівки виробляють переважно вручну на величезних підприємствах, що часто розміщені в країнах Азії. Робітники
збирають компоненти, кроять, з’єднують чи зшивають матеріали. Оскільки регіон розвивається, ручна
праця, делегована туди із заможних країн, дорожчає.
Очікується брак робочої сили. Деякі посади вимагають фахових навичок, які має дедалі менше людей.
Нині більшість намагається уникати брудної або одноманітної праці.
Одначе відкриття Speedfactory в Adidas мотивують не тільки вартістю робочої сили. Люди хочуть
купувати модне взуття вже й зараз, а ланцюги постачання не встигають за цими запитами. «Наші підприємства працюють урозріз із потребами споживачів», – каже Ґерд Манц, керівник із питань технологічних інновацій Adidas. Робочий процес – від першого ескізу нової пари кросівок, виготовлення й
тестування прототипних моделей, замовлення матеріалів, багаторазового пересилання зразків, переоснащення й організації виробництва до відправлення готових товарів у крамниці – може тривати аж
півтора року. Тим часом зо три чверті нових кросівок нині продається менш ніж за рік. Якщо надходить замовлення поповнити запаси ходової моделі,
скажімо, популярних у 2015–2016 роках NMD R1,
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взуття потрапить у продаж мінімум за три місяці.
Єдиний спосіб пришвидшити це – переправляти товар не морськими шляхами в контейнерах, а літаками у вантажних відсіках. Останнє потребує величезних витрат.
На старт, увага... Головна перевага Speedfactory – скорочення ланцюга постачання, а отже, і часу
подорожі кросівок після остаточного затвердження
дизайну до крамниць, менш ніж до тижня, ба навіть
дня. Власне, і процес створення дизайну дедалі більше відбувається в цифровому форматі. На
комп’ютері не тільки малюють ескізи кросівок, а й
випробовують функціональність готових моделей.
Для пришвидшення роботи Speedfactory матиме
цифрового близнюка – віртуальну комп’ютерну модель, на якій можна імітувати виробництво нових
кросівок. Коли процес розробки завершується добре, цифровий продукт переводять у фізичне виробництво. Adidas запевняє, що нова виробнича система буде надзвичайно швидкою і гнучкою. Подробиці наразі не розголошуються. Проте відомо, що
замість того, щоб замовляти компоненти для нової
пари кросівок, Speedfactory самотужки вироблятиме
більшу частину деталей із таких вихідних матеріалів, як пластик, волокна та інші первинні продукти.
Обладнання, на якому виконуватимуть цю роботу, буде високоавтоматизованим і використовуватиме такі технології, як комп’ютеризована в’язка,
роботизоване розрізання й адитивне виробництво,
що передбачає формування моделей шар за шаром.
Промислові 3D-принтери з’являються в різному вигляді й можуть обробляти дедалі більше матеріалів.
Програмовані в’язальні машини і 3D-принтери виконують команди, отримані безпосередньо від
комп’ютерної програми, тому швидко переключаються з однієї деталі на іншу, не зупиняючи продукування. Тим часом на переобладнання традиційних
машин та інструктаж працівників може знадобитися
кілька днів. Звісно, не всі процеси на Speedfactory
будуть автоматизовані. Із деякими завданнями, зокрема із заключним моделюванням кросівок, роботи
справляються повільніше, і точність у них нижча.
Тому кожна Speedfactory забезпечить 160 робочих
місць, тоді як на звичайному підприємстві в Азії
працює тисяча й більше робітників. Щоб оперувати
новим обладнанням, потрібні більш кваліфіковані
спеціалісти. Adidas хоче, щоб нові підприємства
радше доповнювали азійські, ніж конкурували з
ними. Однак розвиток інноваційної промисловості,
поза сумнівом, призведе до зменшення шаленого
попиту на аутсорсинг в Азії.
Фанати кросівок тішитимуться. «Таким чином
з’являться товари іншого вигляду й функціональності», – каже Манц. Відмова від ручних методів виробництва дасть змогу Adidas вигадувати оригінальні форми й оформлення. Він уже експериментував
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із матеріалом Biosteel – синтетичним шовком від німецької біотехнологічної компанії AMSilk. Крім
того, вироблятимуться більш індивідуальні моделі,
може, навіть кросівки на замовлення, сконструйовані на комп’ютері відповідно до того, як ходить чи
бігає клієнт. Коли йдеться про такий конкурентний
і залежний від моди ринок, одне можна сказати напевне: головний конкурент Adidas компанія Nike не
сидітиме склавши руки. Американський суперник
німецького виробника так само потерпає від подорожчання праці в Азії і так само намагається скоротити час, необхідний для постачання нових моделей
на ринок. Одна з інноваційних ініціатив Nike –
комп’ютеризована в’язка для виготовлення верхніх
елементів кросівок Flyknit, що нагадує плетіння
шкарпеток. До того ж Nike створила Центр розробки
інноваційної продукції в головному офісі в Бівертоні, штат Орегон, де вивчають інші методи автоматизованого виробництва, зокрема із застосуванням
3D-принтерів. Компанія вже використовує ці технології у виготовленні взуття на замовлення для відомих спортсменів. Перегони між найбільшими у світі
виробниками кросівок набирають обертів» [10].
«Україна, валютна виручка якої скорочується
протягом останніх кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних стратегій,
справді чекала. Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні зв'язки
нашої країни руйнуються, а сама структура експорту трансформується, бачення урядом того, як, із
ким і чим ми торгуватимемо, цікавить багатьох. Цілі
позначено правильно, а завдання поставлені справді
складні – диверсифікація і зміна структури експорту. Головний виклик – це виконання. Український
держапарат виробляє неймовірну кількість стратегій, планів розвитку та програм. Жоден із цих документів не виконується повною мірою. Понад те, багато з них розробляються так довго, що встигають
застаріти ще до того, як почнуть працювати. Коли в
новій експортній стратегії стали зустрічатися посилання на 2015-й, з'явилося побоювання, що й нинішнє дітище Мінекономрозвитку та торгівлі повторить долю своїх попередників. Адже ситуація в зовнішній торгівлі розпочала змінюватися принципово
буквально в останні місяці, що вже тоді казати про
2015-й, тепер уже надто далекий від економічної
дійсності.
Український експорт, у якому переважає продукція металургії та сільського господарства, представлений в основному сировиною, що використовується як початковий матеріал для виробництва інших кінцевих споживчих товарів. Диспропорція товарної структури – спадок радянських часів, визначає нестабільність надходжень від експорту.
Через військові дії на сході України та напружені торговельні відносини з РФ, за останні роки
значно скоротився експорт металургійної продукції,
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машинобудування та транспортних засобів. Український експорт, значну частину якого традиційно
становили залізо й сталь, тепер переважно представлений продукцією сільського господарства – зерновими та олійними культурами. І на цьому все. Ін-

ших статей, що хоча б наближаються за обсягами до
зернових і металів, немає. І в останні роки світові
ціни на зернові Україну не радують, а частка продукції металургії в експорті продовжує зменшуватися.

Рис. 8. Географія зовнішньої торгівлі України [11]
Про необхідність вибратися із сировинного
капкана кажуть дуже давно. Справді, щось планувати й розвивати складно, якщо левова частка твоїх
бюджетних надходжень залежить від цін на сировинних ранках та економік інших, більших гравців
зовнішніх ринків. Зростають ціни – виконується бюджет, знижуються – не виконується. Так і живемо.
Особливих приводів у бізнесу, орієнтованого на
експорт сировини, займатися переробкою та намагатися експортувати товари з більшою доданою вартістю немає. Він і так не в збитках. Держава впливати на ці процеси може, але своєрідно. Свого часу,
наприклад, уряд запровадив мито на експорт насіння соняшника, зробивши його переробку всередині країни вигіднішою, ніж експорт самого насіння. Так Україна стала світовим експортером соняшникової олії.
Але це – історія з кінця 90-х минулого століття,
нині подібні методи сприйматимуться бізнесом у
багнети, та й сама держава не зважиться на такі
кроки. Адже у нас навіть запровадження касових
апаратів – нездоланний бар'єр.
Проте розробники стратегії тверезо оцінюють,
що українська економіка характеризується високим
рівнем відкритості (інтегрованістю у світову економіку) і залежністю українських виробників від торгівлі на іноземних ринках. А високий рівень відкритості робить країну уразливою, оскільки нестабільність на світових ринках моментально позначається

на економіці такої країни. Для активного включення
в глобальні ланцюги доданої вартості пропонують
перейти до виробництва середньо- і високотехнологічної продукції. Але радикальних рішень уникають. Хоча технологічна складова – це лише 5% українського експорту, тоді як в інших країнах, що розвиваються, частка такої продукції в середньому становить близько 35%.
Що ж пропонують у МЕРТ?
Основна мета – перехід України до "експорту
наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успіху на світових ринках". Звучить фантастично, але в міністерстві відразу дають пояснення: постановка локальних і короткострокових завдань не стимулює наступності виконання урядових
програм. А от якщо прагнути до глобальної, високої
мети, то з курсу вже не звернути.
Дорожня карта (один із елементів стратегії) визначає три основні завдання з реалізації "високої"
експортної мети:
– створення сприятливих умов, які стимулюють
торгівлю та інновації для диверсифікації експорту;
– розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність
підприємств, зокрема МСБ;
– зміцнення навичок і компетенцій підприємств, зокрема МСБ, необхідних для участі в міжнародній торгівлі.
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Визначено також конкретні існуючі та потенційні сектори, які виступлять рушійною силою інновацій і створення високої доданої вартості. Попри
обтічність формулювань, відмовитися остаточно від
пріоритетних галузей не змогли. Що робити, в Україні люблять створювати умови не для всіх, а для
обраних, і тут головне не скотитися в підсумку до
прямої бюджетної підтримки та податкових пільг.
Отже:
– сектор інформаційно-комунікаційних технологій (розробка програмного забезпечення);
– сектор креативних послуг (реклама та зв'язки
з громадськістю (PR), ремесла, дизайн, кіноіндустрія, індустрія моди, видавнича справа);
– сектор туризму (екотуризм, екстремальний,
культурний, діловий та освітній);
– сектор технічного обслуговування та ремонту
повітряних суден;
– сектор виробництва запасних частин і комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної
промисловості;
– сектор машинобудування (турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси та ізольовані

дроти, транспортні засоби, залізничні й трамвайні
локомотиви);
– сектор харчової промисловості (харчові
інгредієнти, готові продукти харчування та органічна продукція).
Як бачимо, жодних особливих одкровень –
харчопром, машинобудування та IT-сектор, які вже
й так сформувалися як потенційні тягові коні майбутніх трансформацій. Тобто ми не надто диверсифікуємо структуру, просто декларуємо спробу вийти на рівень збуту товарів із більшою додатковою
вартістю. І, звичайно, великі сумніви виникають
щодо участі малого та середнього бізнесу в цих процесах. Тому що здоровий глузд не дозволяє вже
надто розраховувати на значний експорт PR-послуг
із України, участь МСБ буде обмежено хіба що харчопромом та IT. Хоча й у сфері туризму, наприклад,
теж дуже хотілося б побачити нарешті хоч якийсь
прорив. Щоправда, яким чином це може бути реалізовано, стратегія не дає чіткої відповіді, отже,
все так і може залишитися на рівні намірів і декларацій.

Рис. 9. Експортна активність підприємств України [11]

Узагалі розробники стратегії відзначають потенціал зростання експорту послуг, який у результаті макроекономічної нестабільності значно скоротився останніми роками (приблизно на 36% у
2015 р. порівняно з 2008-м), але при цьому демонструє більшу стійкість, ніж експорт товарів. На експорт послуг припадає близько 25% загального обсягу українського експорту, і в останні десять років
цей показник істотно не змінювався. Однак і тут у
нас перекіс, який складно виправити (принаймні з
позитивним для країни та її держбюджету ефектом).
Оскільки українські трубопроводи (знову ж, іще від
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радянських часів) використовуються для транзиту
природного газу та нафти, наш експорт послуг значною мірою представлений саме транспортною
складовою (у середньому понад 40% загального
експорту послуг). А от їх у пріоритетних секторах
немає. Зате є ремесла.
У чому ж полягатиме власне підтримка, і які варіанти пропонує МЕРТ? Поки що сказати складно.
План великий, виконавців маса, деякі – взагалі ще не
створені структури. Але для початку розробники
стратегії пропонують підготувати ще й детальні
секторальні стратегії. Нагадаємо, про розробку да233
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ної стратегії йшлося два роки, тепер ще й секторальні потрібні.
Основні заходи короткострокової перспективи
(рік-два) включають створення при Кабміні Ради з
міжнародної торгівлі, офіційної мережі ключових
інститутів підтримки торгівлі, єдиного інформаційного центру для експортерів (Exporter First Stop
Shop) і єдиного веб-порталу для експортерів. Також
у короткострокових планах найближчих років розробка інструментів і послуг з надання інформації
про торгівлю та відомостей про ринки, створення та
просування українського бренду для експорту товарів і послуг. І, мабуть, нарешті щось справді корисне – впровадження електронного "єдиного вікна"
для всіх процедур і формальностей при оформленні
товарів для імпорту, експорту й транзиту.
У середньостроковій перспективі офіси, які
працюють за принципом "єдиного вікна", буде відкрито в основних прикордонних пунктах і пунктах
перетину державного кордону. Буде створено механізми для підвищення ефективності та прозорості
митного оформлення, забезпечено доступ до торговельної інформації за спрощеною процедурою (відповідно до Угоди СОТ). У планах також обмін знаннями й технологіями з партнерами по ЄС, а ще
оцінка варіантів стимулювання та заохочення підприємств, які працюють в інноваційних секторах.
При цьому зрозуміти, чому не можна розпочати відразу із заходів, відкладених на середньострокову
перспективу, складно. І якщо вже не можна оминути
створення всіх цих рад і центрів, то чому це не
можна робити паралельно?
І от тільки в довгострокових перспективах мова
заходить власне про дійсно важливі пріоритети –
підтримку та залучення інвестицій, створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів, стимулювання використання інновацій, розвиток експортної
торгівлі через Інтернет та інші корисні, але, виходить, знову відкладені на тривалу перспективу речі.
При цьому процес створення стратегії ще не закінчився – попереду голосування, опитування, переговори й створення додаткових органів, власне імплементація самої стратегії та плану дій, а головне –
донесення всього описаного на 140 сторінках до підприємців у регіонах. Якщо процеси пустити на самоплив, тільки на все це знадобиться років п'ять.
Утім, у МЕРТ налаштування бойове, там переконані, що все вийде і швидко.
Крім визначення "провідних" секторів економіки, у МЕТР з'ясували ще й пріоритетні ринки для
збуту продукції. На думку авторів, що теж важко
віднести до категорії одкровень, існує кілька важливих ринків, потенційні можливості яких не повністю
використано для українського експорту. Так, Україна поки що недостатньо використовує торговельні
можливості з такими країнами, як США, Німеччина,
Велика Британія, Франція, Японія та Канада. Нічого

екстраординарного, вихід на ці ринки в нас є, от
тільки товару гідного поки що не набирається. При
цьому в цілому Україна недовикористовує торговельний потенціал з 75 країнами світу та недоодержує,
таким чином, близько 6 млрд дол.
У бізнесу під час обговорення стратегії претензії з'явилися відразу: для когось 140 сторінок – надто
довгий текст, хтось не знайшов себе в переліку пріоритетних секторів, хтось не побачив в експортній
стратегії податкової реформи. У підсумку обговорення нагадувало розмову глухого з німим. Узагалі
склалося дивне відчуття того, що уряд уже намагається працювати в ринковій економіці, а виробники
все ще хочуть залишитися в плановій (принаймні багато хто з присутніх). Настільки велике в них бажання, щоб за них зробили, визначили, забезпечили,
видали, підтримали, знайшли ринки та домовилися.
При цьому в залі були присутні в основному представники саме великих підприємств, на яких запропонований варіант стратегії, за ідеєю, взагалі не був
орієнтований. Адже вона від початку була заточена
на середній бізнес, якому складно залучити інвестиції на зовнішніх ринках, для якого відшкодування
ПДВ – проблема ще на етапі подачі документів, а
поїздка на торговельну виставку – виклик. Дивлячись на незрілість великих підприємців, важко уявити, як "середняки" підуть відчиняти ногами двері
на нові недоторговані ринки.
Проте з вуст представників бізнесу звучали й
розумні думки. По-перше, підприємці казали про
відсутність робочої сили, не кваліфікованої, а в
принципі бодай якоїсь. По-друге, про відсутність
грошей, основного засобу, що дає змогу компанії
зробити прорив і вийти на нові ринки збуту. Якщо
відповідь на перше питання в стратегії знайти
можна, то питання інвестицій – поки що без відповіді. І в численних центрах та офісах підтримки експорту на нього відповіді не дадуть.
На жаль, обговорення експортної стратегії показало, що експортерам складно виходити з зони
торговельного комфорту, шукаючи нові ринки, розширюючи експортну структуру та змінюючи логістику. А чиновникам точно так само складно залишити зону комфорту стратегій і планів, у яких цілком грамотно пояснюється, що потрібно зробити,
але ані слова про те, як це зробити. На жаль, на сьогодні виконання представленої стратегії можна наглухо заблокувати, просто не створивши всіх цих
офісів з розвитку інновацій і рад при Кабміні, які
відповідно до плану відповідальні за її виконання.
На жаль, поки що стратегія, представлена МЕРТ, –
це лише якісний аналіз зовнішньої торгівлі України
станом на кінець 2016-го. Та й він уже застарів, адже
ми розуміємо, що наприкінці 2017-го показники
зовнішньоекономічної діяльності будуть зовсім іншими. Сподіватимемося, що на той час хоча б Раду
з міжнародної торгівлі буде створено» [11].
234

Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

Ів.Ан.Ті. Сталкер
«Уряд хвалиться досягненнями експортерів, які
аж на 28% перевищили результати першого кварталу 2016 р. А ще – підбивав чергові підсумки дерегуляції (в Doing Business потрапляють дані на
1 червня), розмірковуючи, на скільки позицій підніметься Україна в наступному рейтингу Світового
банку. Паралельно експерти USAID разом з офісом
бізнес-омбудсмена обговорювали, які бар'єри необхідно усунути, щоб українські експортери змогли
нормально працювати.
Як же так виходить, що показники зростають,
рейтинги теж, а бізнес незадоволений? Чи не забагато хочуть експортери? І чи все зробила держава
для того, щоб дійсно вийти на ринки інших країн, а
не просто насипати їм зерна на поріг?

У першому кварталі 2017 р. обсяг українського
експорту товарів і послуг становив 12,4 млрд дол.,
що на 2,7 млрд більше, ніж роком раніше. У структурі експорту товарів найбільшу частку становила
продукція АПК і харчової промисловості (44%), металургії (23,4%), машинобудування (10,4%), а також
мінеральні продукти (9,2%). Що цікаво, незважаючи
на блокаду Донбасу, зростання обсягів експорту товарів демонстрували майже всі галузі економіки, за
винятком деревообробної та хімічної. Щоправда,
якщо аналізувати конкретні товари, то картинка
менш оптимістична, бо продаємо ми виключно сировину і напівфабрикати – плоский прокат, залізну
руду, соєві боби, кукурудзу, пшеницю, ячмінь. З
відносно готових продуктів – хіба що соняшникова
олія і цукор (рис. 10).

Рис. 10. Структура експорту у 1 кв. 2017 р. [13]
Проте експорт товарів у країни ЄС демонструє
стійку позитивну динаміку. І за підсумками першого
кварталу 2017-го (відносно аналогічного періоду
2016-го) його обсяг зріс на 782,3 млн дол. (+24,5%).
Окрім країн ЄС, до групи торгових партнерів, які
нарощують імпорт українських товарів (рис. 11),
увійшли також: Індія (на 353,8 млн дол.), Росія
(на 284,6 млн дол.), Туреччина (на 177,7 млн дол.),
Іран (на 146,2 млн дол.), Єгипет (на 136,0 млн дол.),
США (на 125,4 млн дол.), Ізраїль (на 106,1 млн дол.).
Здавалося б, перемога за перемогою, але в торішньому Doing Business ми примудрилися сповзти
на 115-те місце зі 190 у компоненті "міжнародна
торгівля". Виходить, що всі озвучені перемоги здобуто не завдяки старанням держави, а всупереч. І що
коли докласти реальних зусиль для усунення перешкод, то нас очікують набагато більш значущі досягнення на зовнішніх ринках. Експерти упевнені,
що у вітчизняному законодавстві чимало пунктів,
усунення яких може допомогти не лише успішним і
великим експортерам, а й підприємствам, які тількино починають освоювати зовнішні ринки.
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"Ми щодня зустрічаємося з перешкодами на
шляху зовнішньої торгівлі: до кордону, на кордоні й
за кордоном, – розповіла заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.
– У нас є приклади і проблем на митниці, і
проблем, пов'язаних з валютним регулюванням, і
проблем, пов'язаних з ліцензуванням і квотуванням
окремих товарів, і проблем, пов'язаних із санкціями
в сфері зовнішньої торгівлі", – сказала Тетяна. Дивно, чому ж ні перша, ні друга, ні n-а хвилі дерегуляції не змогли усунути численних перешкод на шляху
експортерів?
Перше, що обурює експортерів і експертів, – це
валютні обмеження й пеня регулятора. "Припустимо, наш партнер не заплатив нам у зазначені в
контракті строки. Пеня НБУ за неповернення валютної виручки нараховується. Зупинити її можна,
лише подавши в міжнародний арбітраж згідно з
контрактом. Тільки якщо арбітраж виграно, пеня перестає нараховуватися, зазвичай такі спори тривають місяцями, і нараховані за цей період суми можуть бути дуже значними. І таких ситуацій багато,
це рядові для експортерів випадки, – розповідає
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експерт з питань зовнішньоекономічної діяльності
USAID Ігор Снітівкер. – Насправді навіть збільшення строку повернення валютної виручки до 180
днів мало що змінить. У вас є певний товар, який ви
хочете експортувати. Будь-якому дистриб'ютору в

іншій країні знадобиться півроку для початку продажів вашого товару. І велика ймовірність того, що
у 180 днів експортер, який бажає продавати дійсно
готовий кінцевий продукт на ринках, не вкладеться".

Рис. 11. Головні імпортери товарів та послуг з України [13]
Однак пояснити позицію Національного банку
щодо валютного регулювання й вимоги обов'язкового продажу валюти можна об'єктивними і некорупційними причинами. Мотиви регулятора очевидні,
і хоч би як експерти крутили носом, але граничний
180-денний строк – це вже істотна поступка. А на
подальші НБУ піде не скоро – рівень золотовалютних резервів не той.
А от інші озвучені перешкоди виправдати не
виходить. Український закон про регулювання зовнішньоекономічної діяльності, м'яко кажучи, застарів. Він був написаний у 1991 р. і на той момент,
можливо, був прогресивним і революційним, але на
сьогодні закон практично не працює.
І найприкріше, що з реально діючих норм закону залишилися тільки санкції, застосовувані до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Причин,
які ці санкції запускають, – маса. Наприклад, такими
повноваженнями наділена СБУ, яка може ставити
під сумнів зовнішні торговельні операції. Також іні-

ціювати санкції може фіскальна служба або Національний банк. При цьому зрозумілих підходів і логіки застосування цих санкцій до експортерів не існує.
"Коли рада бізнес-омбудсмена працювала над
нашим системним звітом, пов'язаним саме з питаннями зовнішньої торгівлі, ми вирішили вивчити досвід наших партнерів у ЄС. Усе ж таки ми рухаємося
у бік європейської інтеграції, і впроваджувати їхні
практики логічно. Отож у країнах ЄС є тільки два
види продукції, при експорті якої можуть бути застосовані санкції до продавця, – контрабанда й товари подвійного призначення. В Україні, на жаль,
цей перелік значно ширший, чітких меж у нього немає. А вимоги про застосування санкцій з боку офіційних осіб часто безпідставні", – пояснила Тетяна
Коротка.
Справді вичерпного переліку підстав для застосування санкцій не існує. Порядок їх призначення і
зняття при цьому теж не врегульований. У резуль236
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таті діяльність фірми може бути припинена в будьякий момент на термін до трьох місяців навіть без
рішення суду. Нерідко за одне порушення до підприємства застосовують одразу кілька санкцій одночасно, більш того, їх вид держоргани визначають
на свій розсуд.
Жодних превентивних методів законодавством
не передбачено. Якщо бізнес допустив порушення,
йому не дають часу на його усунення, не пояснюють, що було зроблено неправильно, навіть не повідомляють про те, що санкції буде застосовано. Це,
погодьтеся, мало сприяє входженню на експортний
ринок нових гравців, які часто допускають порушення не зі злого наміру, а через незнання. Звичайно, це створює чималі корупційні ризики і заважає роботі підприємств.
Одне з ключових питань розвитку експорту –
це не питання фінансування. Ми для того, щоб продати товар у Європу, маємо відповідати вимогам
ринку ЄС, серед яких – стабільність, прозорість, зрозумілість процедур. Поки що нічого з переліченого
вище ми не можемо пообіцяти нашим партнерам,
адже в будь-який момент, не чекаючи рішення суду,
СБУ може призупинити нашу діяльність і навіть не
повідомити про це.
Коли наші експортери заявляють про те, що є
учасниками на ринках тих чи інших країн, це не
зовсім коректно. Адже наш експортер усього лиш
передає свій товар оператору іноземного ринку. Самих же наших експортерів операторами зовнішніх
ринків назвати складно, адже до полиць у супермаркетах наша продукція не доходить, осідаючи
десь на етапах виробництва й фасування.
Якщо ж український експортер хоче зайти на
конкретний ринок для розвитку власної дистрибуції,
наприклад, відкрити своє представництво, він наштовхнеться на цілий ряд перешкод, причому створених тут, в Україні, а не в ЄС. Насамперед ідеться
про одержання ліцензій і державної реєстрації експортерів. Більш того, від експортерів досі вимагають державної реєстрації зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), що, до речі, не завжди зрозуміло нашим контрагентам за кордоном.
"Створення реєстру експортерів – це дуже правильна ідея. Такий реєстр дає змогу впорядкувати
підприємства за видами продукції, аналізувати тенденції тощо. Але на практиці гарна ідея перетворилася на шкідницьку. Увійти до реєстру не корупційно дуже складно і довго, – пояснює Ігор Снітівкер. – Легальна процедура може забрати до семи місяців. Не простіше і з системами сертифікації, тому
що, наприклад, українські сертифікати для продуктів харчування не приймаються більшістю іноземних, і проходити паралельну сертифікацію доводиться в приватних компаніях, що визнаються світом".
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Ще парадоксальніша, за словами експерта, ситуація з міжнародними ветеринарними сертифікатами, які видаються в Україні на підставі результатів досліджень державної лабораторії. Отож результатів цього самого сертифікованого дослідження
ніде не приймають і завжди перевіряють ще раз, забираючи в українських експортерів і час, і гроші.
Більш того, вартість цієї перевірки часто порівнянна
з прибутком від майбутніх продажів.
Процедура одержання ліцензій теж складна, заплутана й тривала. Одержати в електронному вигляді ліцензію неможливо. Перелік документів, необхідних для одержання ліцензії, на думку експертів, необґрунтовано великий, а адміністративні витрати невиправдано високі. При цьому чіткого переліку підстав для відмови у видачі ліцензії немає, що
дає можливість чиновникам заробити як офіційно,
так і неофіційно.
Будь-яке обмеження – це бар'єр, який не пускає
на зовнішні ринки нових гравців. Звісно, великі експортери, які можуть собі дозволити значні витрати
на узгодження всіх процедур, не повною мірою відчувають зарегульованість та адміністративний тиск,
а от нові гравці, що бажають вийти на зовнішні
ринки, зустрічаються з масою проблем і навіть консультативної допомоги від держави, як правило, не
можуть одержати. За підрахунками USAID, український середній і малий бізнес при виході на зовнішні ринки через різні регуляторні й адміністративні бар'єри витрачає коштів на 30–40% більше. У результаті багатьом виробникам зовнішня торгівля
просто не по кишені, хоча якість їхніх товарів давно
відповідає вимогам зовнішніх ринків.
Експерти не закликають скасовувати контроль
як такий, але наполягають на тому, щоб він був ризикоорієнтованим, прозорим і чітко регламентованим. А при нинішньому стані речей у сфері експортного регулювання українські компанії просто
не можуть бути повноцінно представлені на зовнішніх ринках.
Створення експортної стратегії, якою пишається Міністерство економрозвитку і торгівлі, – це
лише перший крок. Адже наявність самого документа бізнесу не допомагає, і без розробки регіональних і галузевих стратегій її взагалі не можна буде
застосувати на практиці. У полях від Міністерства
економрозвитку чекають не стратегій і візій, а цілком конкретних поправок до чинних законів, усунення бюрократичних та адміністративних бар'єрів,
зниження корупційних ризиків. І почати, мабуть,
варто з нової редакції закону про зовнішньоекономічну діяльність. І приймати її слід не заради додаткових пунктів у різних рейтингах, а задля підвищення ефективності роботи вітчизняного експортера і реального виходу на ринки інших країн» [13].
«Упродовж останніх років в український інформаційний простір послідовно й наполегливо
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вкидається твердження, що переорієнтація нашої
економіки на ЄС і втрата так званих традиційних
пострадянських ринків (а насправді йдеться переважно про втрату ринку РФ) є згубними для неї. Адже
в результаті нібито відбувається поглиблення її сировинної спеціалізації. Скептицизм щодо конкурентоспроможності вітчизняних товарів на європейському ринку притаманний навіть значній частині тих,
хто послідовно виступає проти повернення на російську орбіту. Тим часом реальні тенденції в торгівлі
з ЄС спростовують твердження про сировинну еволюцію вітчизняної економіки й експорту внаслідок
переорієнтації на європейський ринок. Так само не
підтверджуються й побоювання, що наші товари не
витримають конкуренції, а український ринок завалять дешеві європейські товари. Адже більшість із
них суттєво дорожча навіть за нинішнього курсу
гривні до євро. А в найближчій перспективі вітчизняна валюта, найімовірніше, і далі девальвуватиме
відносно спільної європейської.
Квоти та обмеження справді стримують постачання вітчизняної продукції до ЄС. Однак вони
охоплюють порівняно вузьке коло чутливих для європейських виробників товарів і здебільшого стосуються саме тієї продукції, яку критики євроінтеграції називають сировинною. Навіть коли поглянути
на зміни в торгівлі з ЄС за 2013–2016 роки, виявиться, що незначне просідання загального українського експорту (на 2,4%, з €12,5 млрд до €12,2
млрд) сталося за рахунок сировинних товарів і напівфабрикатів (наприклад, вивезення необроблених
чорних металів впало більш як на 20%). Натомість у
рази зріс експорт до Євросоюзу готової української
продукції – від цукру, виробів із м’яса та риби чи
вершкового масла до меблів, скловиробів і навіть
продукції суднобудування. Кількадесят відсотків
додали й поставки до ЄС електротехнічної продукції, машин та обладнання, продукції легкої промисловості. 2016-й став першим роком після набрання
чинності економічною частиною Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС.
Тенденції в українському експорті до ЄС, що
увиразнилися тоді, продовжуються і від початку
2017-го й дедалі чіткіше свідчить про позитивні
зміни в його структурі – від сировини та напівфабрикатів до готової продукції, причому найрізноманітніших галузей української економіки. Щоб переконатися в цьому, достатньо поглянути на зміни в поставках на європейський ринок окремих вітчизняних товарів ( рис. 12).
Якщо загалом український експорт до ЄС у
2016-му додав лише 3,7% (тут і далі використовуватимемо офіційні дані Держстату в доларах), то низка
несировинних товарів додала в рази, а то й на порядки більше відсотків. Так, після набрання чинності економічною частиною Угоди про асоціацію з
ЄС значно вищий темп на тлі загального зростання

нашого експорту до Євросоюзу показали принаймні
три важливі галузі машинобудування: електротехніка, суднобудування та виробництво машин і механізмів. І найстрімкіша динаміка в електротехніці:
$1,6 млрд 2016-го проти $1,4 млрд роком раніше, що
вивело її на перші позиції. Зростання експорту в металургії та хімічній промисловості також ілюструє,
що саме готовій українській продукції вдається успішніше знаходити собі місце на європейському
ринку. Зокрема, поставки виробів із чорних металів
у 2016 році збільшилися на 6%, тоді як самих чорних
металів, тобто сировини і напівфабрикатів, – лише
на 2,3%. Експорт українських добрив до ЄС у 2016му зменшився до $106,5 млн (або на 31,8% порівняно з 2015-м), продукції неорганічної хімії – до
$56,6 млн (на 41,9%). Натомість зростало постачання в ЄС української хімічної продукції з вищою
доданою вартістю й меншою енергоємністю. Наприклад, фармацевтичної – до $14 млн (на 59,9%), мила
та мийних засобів – до $14,6 млн (на 18,4%). Суттєва
позитивна динаміка спостерігалася й в експорті пластмас, полімерів та виробів із них – із $94,2 млн до
$106,2 млн (на 12,7%).
Попри активні баталії довкола вивозу з України
необробленого лісу, уже торік помітно збільшився
експорт до ЄС саме продукції деревообробної промисловості, тоді як сировини, навпаки, зменшився.
Наприклад, якщо поставки паливної деревини та необроблених лісоматеріалів впали з $169,1 млн у
2015-му до $126,7 млн у 2016-му, то оброблених лісоматеріалів і пиломатеріалів, навпаки, зросли з
$224,8 млн до $266,6 млн. Ще виразнішим стало нарощування поставок до країн Євросоюзу українських меблів, які в 2016-му забезпечили майже в
1,5 раза більший виторг, ніж роком раніше ($272,4
млн проти $183,8 млн).
Хоч і значно скромніше, однак усе одно в кілька разів швидше порівняно із загальним українським експортом до ЄС зростали й поставки іншої
продукції української деревообробної промисловості: листів із дерева для облицювання (до $107,1 млн
проти $99,1 млн рік тому), плит ДСП, ДВП, OSB та
фанери (до $109,5 млн проти $100,9 млн). Також європейський ринок дедалі успішніше завойовують
вітчизняні виробники паперово-картонної продукції: у 2016-му її експорт зріс на 62,3% порівняно з
2015-м (з $52,5 млн до $85,4 млн).
Впевнену динаміку показує й українська легка
промисловість. Наприклад, продаж у країни ЄС текстильної та трикотажної продукції за згаданий вище
період зріс на 11,1% (із $508,5 млн до $565,2 млн),
виробів зі шкіри – на 9,4% (із $32,4 млн до $35,5
млн), взуття – на 8,2% (із $116 млн до $125,5 млн).
Дедалі більший попит у країнах ЄС і на наші вироби
з кераміки (+32,7%, або з $20,6 млн до $27,4 млн) та
зі скла (+5,1%, або з $64,7 млн до $68 млн).
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Рис. 12. Динаміка несировинного експорту до країн ЄС [16, с. 10]
Не виняток і експорт продовольства. Тут також
товари з нижчою доданою вартістю втрачають
свої позиції. Зокрема, експорт зерна зменшився з
$1,63 млрд у 2015-му до $1,28 млрд у 2016-му, відходів харчової промисловості та інших продуктів
для годівлі тварин – із $0,49 млрд до $0,44 млрд.
Водночас динамічно зростав продаж до європейських країн нашого цукру (+61,5%, або з $32,9 млн до
$53,15 млн), овочів (+67,8%, або з $11,9 млн до
$20 млн), меду (+22,6%, або з $59,8 млн до $73,3
млн), готових продуктів із м’яса та риби (+63,9%,
або з $4 млн до $6,5 млн), м’яса птиці (+5,9%, або з
$64,8 млн до $68,7 млн). 77,5% додав і вивіз до ЄС
Економічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

продукції олійно-жирової промисловості. 2016-й
став переломним і для постачання туди вітчизняної
молочки. Зокрема, за перший рік після набрання
чинності економічною частиною Угоди про асоціацію експорт вершкового масла на європейські ринки сягнув $2,6 млн, хоча раніше наша продукція
туди взагалі не потрапляла. А коло сертифікованих
постачальників молокопродукції з України на ринок
ЄС постійно розширюється. Тож те, що сьогодні
наш експорт до ЄС справді все ще переважно складається із сировини й напівфабрикатів, є не наслідком Угоди про асоціацію або переорієнтації нашої
економіки на ринки Євросоюзу, а досі не подоланим
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спадком минулого. Натомість завдяки економічній
інтеграції з ЄС дедалі виразнішою стає якраз тенденція до нарощування експорту готових товарів на
тлі зменшення продажу сировини та напівфабрикатів. І це цілком закономірно, адже більша частина
готових промислових товарів жодних квотних обмежень для постачання до ЄС не має.
Україна поволі інтегрується й у виробничі ланцюжки провідних світових транснаціональних корпорацій. Їхні заводи з виробництва комплектуючих
уже зараз досить часто з’являються в західних областях країни.
Однак за відповідних зусиль місцевої влади та
менеджменту підприємств в інших регіонах така
практика вже в найближчому майбутньому могла б
поширитися на всю країну, зокрема й на Південний
Схід, що важко переживає закономірне відмирання
застарілих, безперспективних виробництв. Вихід на
європейський ринок значно більшої кількості українських товарів та зростання їх експорту гальмує насамперед інертність менеджменту підприємств,
який донедавна орієнтувався лише на «традиційні»
пострадянські терени. Хоча частка ЄС в українському експорті товарів уже на рівні близько 40% загального обсягу, у нас є потенціал наростити поставки на цей ринок в десятки разів. Адже він ще
тривалий час лишатиметься одним із найплатоспроможніших у світі. Наприклад, сукупний імпорт товарів країнами ЄС (€4,7 трлн у 2016-му) в кількасот
разів перевищує нинішній експорт до ЄС української продукції (€12,2 млрд у 2016-му). Відвоювати
бодай кілька відсотків цього обсягу для українських
виробників означає збільшити поставки в рази» [16].
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В последние годы значительный интерес вызывают такие научные направления, как этнопедагогика [1; 19], этнополитология [2; 6], этнопсихология
[3; 11] и ряд других. Во многом это связано с тем,
что существенно усилился интерес к изучению разных этносов со стороны общественности. Действительно, большое число наций и народов в мире привело к необходимости их комплексного изучения и
интенсивному развитию целого блока научных дисциплин, которые посвящены разнообразным вопросам функционирования различных этносов. В этих
новых науках исследуются психологические, педагогические, культурологические, религиозные и
иного рода особенности и характеристики, а также
осуществляется их сопоставимость и сравнение.
В начале XXI века интенсивно стала развиваться также и этноэкономика вместе с ее важным
разделом, каковым является этноменеджмент. Этим
проблемам и посвящена рецензируемая монография
К.В. Павлова. Следует добавить, что отдельными
проблемами взаимосвязи и взаиморазвития этнических и воспроизводственных отношений в определенной степени занимались и раньше – прежде
всего речь идет о таких известных ученых как
Дж. М. Кейнс, М. Вебер, К. Маркс и др. Так, например, в теории М. Вебера определяется влияние одного из важнейших элементов существования этноса – идеологии (в научных трудах М. Вебера речь
идет о протестантской этике) на уровень развития
экономики и производственных отношений.
Великий экономист XX века Дж. М. Кейнс в
своем главном научном труде «Общая теория занятости, процента и денег» [4] выявил большое влияние национальной психологии на экономику и
наоборот. В этой работе в качестве примера он отмечал, что англичане делают инвестиции в основном ради ожидаемого дохода, тогда как американцы, осуществляя инвестирование капитала, в основном руководствуются ожиданиями повышения
его ценности (иначе говоря, американцы в большей
степени, чем англичане проявляют повышенную
склонность к спекуляции и менее тяготеют к результатам прогнозов ожидаемого реального дохода). Общеизвестно, что в соответствии с марксистским учением о базисе и надстройке, а также исходя из открытого К. Марксом закона соответствия произЕкономічний вісник Донбасу № 3(49), 2017

водственных отношений характеру и уровню развития производительных сил этнические процессы
определяются уровнем и степенью развитости производственных отношений, которые, в свою очередь, зависят от характера и уровня производительных сил.
Таким образом, при изучении проблемы взаимосвязи этнических и социально-экономических
процессов можно выделить несколько принципиально различных точек зрения. Так, если в рамках
кейнсианства большое влияние на экономику оказывает характер национальной психологии, то в учении К. Маркса, наоборот, производительные силы и
производственные отношения определяют развитие
этнических процессов. Как показывают современные исследования, истина что называется лежит посередине. Кстати, даже в ортодоксальном марксизме
нередко выделяют стоявшую особняком концепцию
об азиатском способе производства, в которой исследуются традиционные восточные общества, где,
как известно, идеология и психология проживающих в них этносов отличается крайним консерватизмом, что существенно затрудняет развитие в них
всевозможных инноваций. Иначе говоря, несмотря
на характерный для марксизма экономический детерминизм в концепции об азиатском способе производства по существу констатировалась определяющая роль восточных традиций и психологии в процессе влияния их на характер и уровень развития
экономики.
На наш взгляд, следует искать не первопричину
в цепочке «производительные силы – производственные отношения – этнос», как это делается в
рамках ортодоксального марксизма, а изучать взаимодействие и взаимовлияние различных составляющих этой цепочки. Необходимость интеграции
психологии и экономики привела к тому, что уже во
второй половине XX века весьма продуктивно стала
развиваться экономическая психология как отдельное научное направление. Однако, изучая взаимосвязь функционирования системы общественного
воспроизводства и развития этнических отношений,
совершенно недостаточно оставаться в рамках экономической психологии. Это объясняется тем обстоятельством, что национальная психология является лишь одним из элементов этносов, которые еще
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отличаются друг от друга культурой, обычаями,
идеологией, традициями и пр.
Мировой опыт свидетельствует о том, что каждое государство преуспевает в тех отраслях экономики, которые в наибольшей степени отвечают ее
национальному характеру и исторически сложившимся условиям (иначе говоря, можно привести
большое число примеров, когда в роли первопричины экономического успеха выступают особенности этноса). Например, отличительной чертой итальянской экономики является наличие между многими фирмами сильных клановых и семейных связей, когда сделки с поставщиками во многом основываются на личных взаимоотношениях. Даже каналы сбыта за рубеж у многих фирм Италии зависят
часто от личных связей, в результате чего направления экспорта могут существенно изменяться со сменой приоритетов у предпринимателей. В результате
многие итальянцы нередко предпочитают работать
в семейных предприятиях малого и среднего бизнеса. Их особенно много в производстве модной
одежды и обуви, где итальянские фирмы являются
одними из мировых лидеров.
Другой пример, японцы чрезвычайно разборчивы при покупке фото- и киноаппаратуры, благодаря чему во многом японские фирмы вышли в мировые лидеры. Такого рода проблемы изучает этноэкономика – новое научное направление, в рамках
которого находят разрешение вопросы определения
взаимосвязей этнических и воспроизводственных
отношений, а также выявления этнических особенностей социально-экономического поведения, в том
числе, процессов рыночной адаптации разных
наций и народностей [5, с. 368]. Важным разделом
этноэкономики – науки о социально-экономических
особенностях поведения разных этносов – является
этноменеджмент, в рамках которого изучаются различные модели и формы управления хозяйственными процессами у разных наций и народов [6,
с. 23].
Таким образом, в последнее время интенсивно
развивается этноэкономика – наука об особенностях
экономического поведения разных этносов. Учитывая, что менеджмент является важнейшей частью
системы общественного воспроизводства, весьма
актуальным представляется формирование и развитие этноменеджмента как ключевого направления
этноэкономики. Этноменеджмент как перспективное научное направление посвящен исследованию
различных национальных и этнорегиональных моделей менеджмента и систем управления воспроизводственными процессами. Изучение этнических
моделей менеджмента осуществляется на основе использования методов общей теории систем и факторного анализа. Таким образом, в монографии профессора К.В. Павлова осуществляется анализ различных национальных и этнорегиональных моделей
менеджмента, в том числе российской модели менеджмента, выявляются позитивные и негативные
аспекты этих моделей и систем управления, а также

определяются возможности использования некоторых элементов различных национальных моделей
менеджмента в российских условиях хозяйствования.
Развитие этноменеджмента во многом связано
со следующим обстоятельством. Около полувека
назад японская экономика по многим объемным и
удельным показателям обогнала советскую экономику и стала в то время второй промышленной державой мира после США. Стремительное развитие в
послевоенный период японской экономики вызвало
значительный интерес к изучению особенностей
японского менеджмента, в чем многие специалисты
справедливо видели главную причину экономических успехов Японии. С того времени большое внимание стало уделяться определению специфики азиатской, европейской и американской моделей
управления воспроизводственными отношениями.
В настоящее время определенный интерес вызывает также изучение особенностей управления
российской экономикой. Российская модель менеджмента, отличающаяся определенной эклектичностью и содержащая элементы как западных, так и
восточных моделей управления, в значительной мере основывается на характерных для русских как отдельной нации особенностях – общинности, патриархальности и государственности [7, с. 146]. В практическом плане развитие менеджмента имеет большое значение для изучения особенностей управления экономикой в 22 республиках России (приблизительно четверть всех субъектов РФ). Таким образом, в последнее время и в России, и за рубежом к
различным проблемам этноэкономики и ее важнейшей части – этноменеджменту [8, с. 211] проявляют
все больший интерес, что свидетельствует о необходимости всемерной интенсификации проведения
научных исследований в этой перспективной и сравнительно мало исследованной области знаний.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
ДИРЕКТОРУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ,
ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ,
ПЕРШОМУ ГОЛОВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛУ
«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ» – 80 !
4 серпня 2017 року виповнилося 80 років видатному вченому-економісту, директору Інституту
економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Олександру Івановичу Амоші.
У нашій країні та за її межами він відомий як
автор багатьох наукових праць в галузі економічних
та соціальних проблем промислового виробництва,
охорони праці, екологічних проблем, науково-технічного та інноваційного розвитку промислових регіонів. У рамках створеної ним унікальної наукової
школи успішно виконуються комплексні дослідження з актуальних соціально-економічних питань
виробництва, соціальної політики, регіональних аспектів промислового та соціального розвитку.
О.І. Амоша вже понад 20 років очолює Інститут
економіки промисловості НАН України, який є визнаним у державі провідним методологічним та науково-організаційним центром з економіки промисловості та соціальної політики. Діяльність інституту
під його керівництвом спрямована на розробку фундаментальних та вирішення практичних проблем з
державного управління й регулювання виробничої
сфери, поліпшення господарського механізму й
корпоративного управління, опрацювання концептуальних засад промислової політики, інтенсифікації інноваційних та інвестиційних процесів, удосконалення організації виконання науково-дослідних
робіт та втілення їх результатів у практичну діяльність.
Науковий колектив інституту, очолюваний академіком О.І. Амошею, бере участь у розробці проектів законів, нормативно-правових актів, програмних документів у галузі економіки та соціальної політики в контексті неоіндустріального розвитку, модернізації промислових регіонів, використання соціальних ресурсів сталого розвитку в умовах децентралізації управління, вирішення нагальних проблем
підвищення ефективності функціонування промисловості. Реальна участь академічної науки у розвитку економіки держави забезпечується тісним
зв’язком з вищими органами влади, міністерствами,
регіональними структурами управління, великими
підприємствами і корпораціями шляхом надання їм
відповідних пропозицій і рекомендацій у вигляді на-

укових доповідей і доповідних записок, прогнозноаналітичних, інформаційних та інших матеріалів.
О.І. Амоша є автором понад 600 наукових друкованих праць, у тому числі декількох індивідуальних та значної кількості колективних монографій, в
яких висвітлені найважливіші наукові результати
теоретичного та прикладного характеру, конкретні
рекомендації з вирішення проблем економіки промисловості на державному, регіональному та галузевому рівнях. Олександр Іванович є й одним із найбільш цитованих авторів у галузі економіки.
Багато уваги О.І. Амоша приділяє підготовці
наукових кадрів і спеціалістів вищої кваліфікації
для виробництва. За роки плідної творчої праці ювіляр підготував чимало талановитих учених та керівників різного рівня. Серед його учнів понад 60 кандидатів та докторів наук.
Свою багатогранну дослідну роботу О.І. Амоша успішно поєднує з науково-організаційною та
громадською діяльністю. Він – президент Академії
економічних наук України, заступник голови Донецького наукового центру НАН та МОН України, голова редакційної ради науково-практичного журналу НАН України «Економіка промисловості»,
член редколегій багатьох відомих та авторитетних
економічних видань.
Активна творча діяльність і повсякденна участь
у розв’язанні актуальних завдань економічної науки
і практики забезпечили О.І. Амоші широку відомість та високий авторитет серед наукових співробітників і фахівців виробництва. Його внесок у науку і практику відзначено високими державними нагородами України: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України,
Державною премією України в галузі науки і техніки, знаком «Шахтарська слава» 3-х ступенів та багатьма іншими.
Наукова спільнота щиро вітає
Олександра Івановича з ювілеєм,
бажає йому міцного здоров’я, щастя, нових
творчих звершень на благо рідної Батьківщини.
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка,
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу»
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