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Шановні викладачі, студенти, 
випускники! 

Щиро вітаю Вас з 45-річчям 
економічного факультету 

Донецького національного університету! 
 
Донецька область – потужний регіон, 

який у наступному році буде відзначати 
своє 80-річчя. Більш половини цього 
періоду істотний внесок у справу 

підготовки висококваліфікованих економістів і менеджерів вносить 
економічний факультет Донецького національного університету. 

В Донецькій області мешкає майже 10 відсотків населення України. 
Наявність паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів зумовила 
формування розвинутого промислового комплексу з високою концентрацією 
галузей важкої промисловості, створення  виробничої, наукової і соціальної 
інфраструктури. 

Донецький регіон тримає пальму першості в багатьох галузях 
економіки. В області виробляється понад п’ятої частини загальнодержавного 
обсягу промислової продукції. Донецька область посідає перші місця в 
Україні з виробництва основних видів промислової продукції, 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Для підвищення конкурентоспроможності національних виробників, 
економічного розвитку регіону та країни в цілому вельми важливе значення 
має рівень фахової підготовки, здатність забезпечити потребу економіки 
держави у кваліфікованих кадрах. 

Як випускник економічного факультету Донецького національного 
університету, я відповідально підтверджую його високий авторитет у сфері 
економічної освіти не тільки у Донецькому регіоні, а й далеко за його 
межами! Випускники факультету – відомі фахівці у світі економіки. 
Очолюючи підрозділи міжнародних економічних організацій, торгових і 
дипломатичних місій, великі компанії в Україні та за кордоном, обіймаючи 
посади директорів підприємств у всіх секторах економіки регіону, працюючи 
в органах виконавчої та законодавчої влади національного та регіонального 
рівнів, вони підтвердили на практиці якість знань, що надаються 
високопрофесійним професорсько-викладацьким складом факультету. 

Користуючись нагодою, дозвольте привітати керівництво, 
професорсько-викладацький склад, співробітників, студентів та випускників 
факультету з ювілеєм! 

Бажаю успіхів та плідної роботи, творчого натхнення!  
 
Голова Донецької обласної державної адміністрації  
А.В. Шишацький  
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Шановні колеги, друзі! 
 

2011 рік є знаменним для економічного факультету 
Донецького національного університету, бо 45 років тому 
почалося становлення наукових шкіл факультету, у витоків 
яких стояли справжні ентузіасти своєї справи. І саме цим 
людям ми повинні віддати шану за їх невпинне бажання 
створити такий осередок знань, який є гармонічною та 
невід’ємною частиною сучасного освітнього наукового 
простору України.  

Економічний факультет відомий в університеті і 
далеко за його межами своїми інноваційними надбаннями та 

міжнародними зв’язками: за участю викладачів факультету при партнерстві із 
університетами Великобританії, Італії, Греції, Іспанії, Росії на його базі реалізовано 
5 європейських освітніх проекти, тут вперше започатковано молодіжний захід – 
Міжнародній літні економічні школи, вперше в Україні відкрито європейську 
магістерську програму «Прикладна економіка», створено перші дистанційні курси 
англійською мовою, створено Українсько-британський Reach Out Центр як міст, 
що  пов’язує бізнес, освіту та науку, відомі довгострокові наукові та навчальні 
зв’язки факультету з ВНЗ Болгарії, Сербії, Латвії, Литви, Молоди, Грузії та інших 
країн. 

Економічний факультет є членом відомих міжнародних асоціацій у сфері 
бізнес-освіти – Центрально- та Східноєвропейської Асоціації розвитку 
менеджменту та Російській асоціації бізнес-освіти.  

Факультет відомий своїми зв’язками з випускниками – на його базі 
створено першу в ДонНУ Асоціацію випускників. Дана форма співпраці надає 
додаткові можливості для організації практики студентів та їх подальшого 
працевлаштування. 

За сорок п’ять років свого існування економічний факультет підготував 
більш ніж 20 тисяч економістів та управлінців високої кваліфікації для України, 
країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі та співробітники кафедр 
економічного факультету прагнули, прагнуть та будуть прагнути дати студентам як 
можна більш повні знання у різних економічних напрямках: менеджменті, 
міжнародній економіці, економіці підприємства, маркетингу, прикладній 
економіці, управлінні персоналом та економіці праці, розвитку та розміщені 
виробничих сил, бізнес-адмініструванні. 

Цей спеціальний випуск Вісника Донецького національного університету 
присвячено не тільки сорокап’ятиріччю економічного факультету. Він є надбанням 
спільної наукової думки фахівців Сходу і Заходу, Півдня і Півночі України, 
науковців країн СНД та країн далекого зарубіжжя, науковим джерелом, 
використовуючи зміст якого ми з Вами зможемо більше зробити корисного для 
процвітання України ї її рівноправної інтеграції до світового співтовариства. 

 
Плідної Вам подальшої праці! Хай Вам щастить! 
 

В.о.  ректора  
Донецького національного університету, 
д.е.н., професор                                                                                            П.В. Єгоров 
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Дорогие друзья! 
 
45 лет назад экономический факультет Донецкого 

национального университета создавался для того, чтобы укрепить 
высококвалифицированными кадрами промышленно-
производственный комплекс области и страны. В том же 
направлении мы работаем и сегодня, но задачи перед нами стоят 
новые и гораздо более сложные. Динамично меняющийся мир 
требует от системы образования непрерывного совершенствования 
процесса подготовки специалистов, характеристики которых 
максимально приближены к текущим и будущим потребностям 
экономики. Современная концепция деятельности экономического 
факультета как ведущего подразделения классического 

университета заключается в гармоничном сочетании учебной, научной, воспитательной 
работы для формирования конкурентоспособного специалиста с активной гражданской 
позицией. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что наш долгий путь становления и 
развития стал основой замечательных достижений коллектива. Мы сформировали позитивный 
имидж экономического факультета ДонНУ в обществе, в регионе, который поддерживают 
наши выпускники, среди которых есть люди, известные в стране и мире и более 40 тысяч 
выпускников не столь знаменитых, но обладающих достаточным уровнем профессионализма 
и компетенций для того, чтобы своим ежедневным трудом на тысячах больших и малых 
предприятий, на государственной службе, в бизнесе обеспечивать эффективное развитие 
региона. Нам отрадно осознавать, что большинство наших именитых выпускников не только 
прославляют свою Alma Mater, но и находят возможность поддержать факультет и 
университет, для того, чтобы новые поколения квалифицированных специалистов достигали 
высоких результатов на пути прогрессивного развития экономики страны. Мы с 
благодарностью называем их имена: Раппопорт А.Н., Ахметов Р.Л., Янукович В.В., Анненков 
И.В., Шишацкий А.В., Чентуков Ю.И., Макарчев О.А., Поважный А.С., Нудьга И.Н., 
Мищенко С.Г., Степаненко В.Г., Волков Н.И. и многие, многие другие. 

Важно подчеркнуть, что факультет всегда был включен в социально-экономическую, 
научную, хозяйственную жизнь региона и страны благодаря широкому и активному 
сотрудничеству с Донецкой областной государственной администрацией, областным и 
городским советами народных депутатов, Институтом экономики промышленности НАН 
Украины, Институтом экономико-правовых исследований НАН Украины, Национальным 
институтом стратегических исследований, Донецкой торгово-промышленной палатой, 
Донецким областным центром занятости, промышленными предприятиями, коммерческими 
структурами, финансовыми учреждениями, вузами региона и страны. В последние годы сфера 
наших контактов значительно расширена за счет международного сотрудничества с 
университетами Великобритании, Испании, Греции, Сербии, Болгарии, России и других 
стран. 

Экономический факультет сегодня предлагает полный цикл подготовки специалиста, 
включающий пять бакалаврских специальностей, семь магистерских программ, аспирантуру и 
докторантуру. Необходимое качество учебного процесса обеспечивают более 200 
высококвалифицированных преподавателей, среди которых 70% - профессора и доценты. 
Признание и известность факультета, как в Украине, так и за ее пределами обеспечивают 
научные школы, в рамках которых ведутся фундаментальные и прикладные исследования, 
работают специализированные ученые советы по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Все названное обеспечивает наше стабильное положение в конкурентной среде рынка 
образовательных услуг. Мы остаемся надежным престижным вузом и факультетом и, уверен, 
имеем достаточно сил, потенциала и амбиций для новых свершений.  

С юбилеем! 
Декан экономического факультета  
Донецкого национального университета 
доктор экономических наук, профессор                              Г.А. Черниченко 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
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ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
УДК: 332.14:338.242 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКЗОГЕННИМИ ТА ЕНДОГЕННИМИ РИЗИКАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 

ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 
 

Біла С.О., д.н.д.у., проф., завідувач відділу регіонального розвитку НІСД  
 
Сучасна державна регіональна політика традиційно діє на трьох рівнях: міжнародному (міжнародна регіональна 

політика), національному (субнаціональна регіональна політика) та локальному (місцева регіональна політика). На кожному з цих 
рівнів (та у їх межах) в умовах кризи та у посткризовий період існують певні відмінності, особливості прояву регіональних 
процесів, що знаходять відображення через зміни основних показників падіння (зростання) виробництва, підприємницької та 
інвестиційної активності, безробіття, рівня техногенного навантаження, зміни демографічної ситуації та інших індикаторів 
соціально-економічного розвитку регіонів тощо. Регіональні структури усіх рівнів постійно підпадають під вплив дії різних 
ризиків: фінансового (у тому числі – кредитно-банківського, валютного, інфляційного тощо); підприємницького; інвестиційного; 
споживчого (що пов’язано з падінням купівельної спроможності населення регіону, або ж, навпаки – із невиправданим зростанням 
доходів населення, з формуванням ажіотажного попиту на певні групи товарів (послуг) тощо); інформаційного, екологічного тощо. 
Поряд з цим, на розвиток регіонів величезний вплив мають політичні ризики, що підпорядковуються дії таких факторів як 
політична стабільність та стан розвитку політичної системи в країні; принципи та пріоритети міжнародних відносин та наявність у 
країні соціального капіталу (основою якого є згуртування нації навколо ідеї реформ, проектів соціально-економічної модернізації 
суспільства); ризики військових дій чи громадської непокори тощо. Комплексний вплив дії вищеозначених ризиків на регіональних 
розвиток країни відчувається постійно. В умовах кризи цей вплив неухильно посилюється, а у посткризовий період «затухає», що 
дозволяє регіонам досягти рівномірного, збалансованого розвитку.  

Водночас, для України, однією з ознак посткризового періоду (насамперед, на субрегіональному та локальному рівні)  
стає поєднання системного впливу ендогенних та екзогенних ризиків з диспропорційністю регіонального розвитку (що давно набула 
хронічного характеру). Насамперед, йдеться про диспропорційність основних показників соціально-економічного розвитку 
регіонів (у тому числі – ВРП на душу населення, обсяг прямих інвестицій на душу населення; рівень оплати праці в регіонах 
України тощо), розрив за якими на рівні «м. Київ, обласні центри – регіони» вже давно вимірюється у сотні разів. Поряд з цим 
характерними ознаками регіонального розвитку в Україні стали: локалізація центрів економічного розвитку (та зростання); 
нарощування депресивних соціально-економічних тенденцій на території старопромислових регіонів (що традиційно вважались 
«регіонами-локомотивами» економічного зростання); збереження високих показників монополізації локальних регіональних ринків 
(ринків енергетичних ресурсів; ринку послуг ЖКГ, теплопостачання, водовідведення та ін.; послуг транспорту та зв’язку тощо). 
Таке поєднання збереження дії ризиків та хронічних регіональних диспропорцій ставить перед державою ряд викликів щодо 
пошуку нових механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку, нагальної потреби щодо перегляду традиційних 
пріоритетів регіональної політики, пошуку нових шляхів удосконалення системи управління регіональним розвитком як основи 
досягнення стабільного, збалансованого, безпечного розвитку регіонів. Така постановка проблеми підтверджує актуальність даної 
статті. 

Українські науковці (І.Г.Бабець, В.Є.Воротін, О.О.Єгорова, В.І.Жук, В.В.Засадко, Г.В.Концавенко, А.М.Крижевський, 
Ю.В.Макогон, І.В.Хаджинов, О.В.Шевченко та ін.) зазначають, що основним завданням внутрішньо-національної державної 
регіональної політики визнають послідовний, гармонійний, стабільний, сталий (з урахуванням екологічних складових), 
збалансований соціально-економічний розвиток всіх регіонів з метою створення повноцінного та безпечного середовища для 
життєдіяльності людини на всій території країни, забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її 
проживання [1]. С.Б Колодинський, В.О.Кравченко, Л.М.Кузьменко, І.І.Ліщинський, Ю.В.Макогон, І.В.Хаджинов та ін. 
розглядають стабільний регіональний розвиток як основу  економічного зростання країни, основу формування потужного 
внутрішнього ринку країни. Особлива увага приділяється підвищенню ефективності регіональних стратегій трансформаційних 
перетворень, у тому числі – пошуку шляхів мінімізації ендогенних та екзогенних ризиків, у тому числі шляхом реструктуризації 
економіки старопромислових регіонів, активізації методів міжнародної, транскордонної та просторової економічної інтеграції, 
формуванню розвинутої інфраструктури регіонального розвитку [2, с. 552 – 665]. Важливе місце у активізації регіонального 
розвитку займає державне управління інтеррегіональним співробітництвом, що дозволяє мінімізувати вплив ризиків глобалізації на 
регіональні соціально-економічні процеси [3, с. 131]. Хоча проблематика мінімізації ризиків регіонального розвитку широко 
представлена в українській регіоналістиці, ця проблема не достатньо висвітлена з позицій державного управління цим процесом. 

Мета статті – висвітлити сутність екзогенних та ендогенних ризиків регіонального розвитку та показати основні 
пріоритети удосконалення державного управління цим процесом в умовах України. Мета статті розкривається через розв’язання 
наступних завдань: 

- висвітлити особливості локалізації центрів економічної активності на регіональному рівні внаслідок впливу дії 
екзогенних на ендогенних ризиків; 

- дослідити соціально-економічні наслідки урбанізації та ризики регіонального розвитку, пов’язані з цим процесом; 
- виявити вплив моно структурної спеціалізації виробництва на розвиток регіональної економіки та ризики, що 

супроводжують ці процеси; 
- визначити основні пріоритети удосконалення державного управління екзогенними та ендогенними ризиками 

регіонального розвитку у посткризовий період. 
У докризовий та посткризовий період однією з фундаментальних особливостей регіонального розвитку у світі визнано 

нерівномірність та соціально-економічну диспропорційність. Така ж тенденція притаманна і Україні. З початку ХХІ ст. на 
регіональному рівні (світова та національна практика) швидко наростає тенденція до концентрації ресурсів у великих містах та 
окремих потужних локальних монофункціональних центрах (у столиці та обласних центрах; містах – транспортних розв’язках; у 
старопромислових та малих містах, де ресурси концентруються навколо одного-двох містоутворюючих підприємств). Така 
концентрація ресурсів з року в рік посилюється, перетворюючи ці центри на «точки росту», «ареали розвитку», що продовжують 
«перетягувати на себе» все більше і більше ресурсів.  

Локалізація соціально-економічного розвитку на регіональному рівні обумовлена дією ряду об’єктивних чинників, серед 
яких основну роль відіграє глобалізація. Світова практика доводить, що добробут мешканців того чи іншого регіону світу (країни, 
регіону країни тощо) багато у чому залежить від його розташування. Адже саме територіальні відмінності розташування країни 
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(регіону) багато у чому визначають і особливості економічного розвитку, і диспропорції у доходах та рівні життя населення 
конкретної територіальної одиниці. Так, у межах окремо взятої країни, як правило, найбільш динамічно розвиваються  міста (міста 
– мільйонери (мегаполіси), портові міста та міста, що розташовані на перетині торговельно-транзитних шляхів сполучення тощо). В 
таких локальних центрах на сьогодні і створюється вагома частина ВВП (та ВРП) країни, що обумовлено високим рівнем 
концентрації (локалізації) ресурсів, товарів та доходів; мінімізацією витрат на виробництво товарів та послуг та їх збут; створенням 
у центрах локалізації соціально-економічної активності додаткових ринків, що автоматично активізують економічну активність та 
підприємництво (у першу чергу, йдеться про розвиток ринків послуг, що обслуговують домогосподарства, фінансові та нефінансові 
корпорації, сектор загальнодержавного управління тощо). Така тенденція у ХХІ ст. притаманна як розвинутим країнам світу, так і 
країнам, що розвиваються. Наприклад, на 5% території Польщі виробляється приблизно 31 % ВВП країни; для Нової Зеландії цей 
показник ще вище – 39 %; на 0,5 % території Арабської Республіки Єгипет виробляється приблизно 50% ВВП всієї країни  тощо. За 
попередніми підсумками 2010 р. на м. Київ (що займає 0,8% території держави) припадало – 15 % ВВП України (за підсумками до 
кризового 2008 р. м. Київ виробляв 17,9% ВРП; а 5 областей країни (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, 
Харківська, територія яких становить 23,8% від загального обсягу території держави ) –  38,7% ВРП [4; 5]. 

У сучасній світовій регіоналістиці локалізація економічного розвитку та зростання розглядається як об’єктивне явище, 
переваги якого слід активно використовувати, а ризики мінімізувати за допомогою державної регіональної політики. Так, на думку 
прихильників локалізації центрів економічної активності, це явище надає певній території можливості повною мірою 
використовувати економічні переваги від зростаючої концентрації виробництва та формувати так званий «ареал розвитку», 
залучаючи до процесів економічного зростання прилеглі території. Тобто, більш слабкі  території можуть використати «ефект 
сусідства» з більш економічно розвинутою територією, і тим самим, стимулювати власне економічне зростання. Отже, однією з 
рекомендацій сучасної регіоналістики є те, що закономірності географічної нерівномірності, зокрема, сусідство слабких регіонів з 
«регіонами –локомотивами» за допомогою кооперації може сприяти економічному зростанню у слабких регіонах (а сусідство з 
країною з динамічною економікою може допомогти країнам – їх сусідам долучитись до процесів економічного зростання). 

Найшвидшими темпами концентрація населення та виробництва відбувається на локальному рівні (окремі 
адміністративно-територіальні одиниці країни, наприклад: області, райони країни), а повільніше за все – на міжнародному рівні. На 
локальному рівні концентрація виробництва та економічної активності досить тісно пов’язана з урбанізацією. Темпи урбанізації 
вимірюються через збільшення щільності населення та економічної щільності у великих та малих містах (процеси активного 
розвитку урбанізації (як свідчить світовий досвід), завершуються при досягненні в країні показника доходу на душу населення на 
рівні 3500 дол. США). У якості позитивного наслідку урбанізації визнають ефект «територіальної концентрації виробництва», що 
посилюється «ефектом концентрації робочої сили», скороченням відстані від фірми (працівників) до місць концентрації 
економічної діяльності (що знижує витрати виробництва та мінімізує трансакційні витрати). Водночас, розвиток мегаполісів та міст 
створює і певні соціально-економічні ризики на локальному рівні, оскільки зростання щільності проживання населення 
супроводжується різкою поляризацією за доходами, викликає зростання соціальної стратифікації. Саме у великих містах (столиці, 
мегаполісах) найбільш наочно проявляється поляризація між багатими та бідними; поляризується доступність до благ цивілізації та 
злиденністю; зокрема, зростає кількість людей, що проживають у хрущобах, поза санітарно-гігієнічних умов тощо. У світі на 
початок ХХІ ст. понад 1 мільярд населення країн, що розвиваються, проживали у хрущобах міст та мали обмежений доступ до 
води, каналізації, нормального харчування тощо. Така поляризація (як ризик локального рівня) існує і у розвинутих країнах світу, а 
крайньою формою її прояву є соціальний вибух (на кшталт масових заворушень молоді у арабських кварталах Франції влітку 2009 
р., студентські масові виступи у Великобританії (зима 2010 р.) тощо) [6]. 

  На національному рівні окремо взятої країни процес концентрації (локалізації) регіонального розвитку різниться 
залежно від рівня розвитку країни. Так, для розвинутих країн світу, рівень доходів населення у яких (у середньому) є на рівні  
10 000 – 11 000 дол. США на душу населення, процес локалізації ресурсів на регіональному рівні носить стабільний характер, що 
супроводжується вирівнюванням показників соціально-економічного розвитку (зокрема – темпів зростання виробничого 
потенціалу та кількості населення на території суміжних адміністративно-територіальних одиниць країни (районів, областей 
тощо)). Така тенденція, зокрема, притаманна розвинутим країнам світу (країнам ЄС, США, Канади тощо) [6]. Для країн з низьким 
рівнем доходів – країн, що розвиваються, а також для України – на національному рівні спостерігається неухильне зростання 
територіальних диспропорцій соціально-економічного розвитку, що пов’язано з впливом дії трьох чинників (які одночасно, слід 
розглядати і як ризики регіонального розвитку): 

1). вплив урбанізації,  
2). вплив спеціалізації регіональної економіки (що посилює моно структурну спеціалізацію виробництва, його залежність 

від зміни кон’юнктури внутрішнього та зовнішніх ринків; посилює ризики масового безробіття та необхідність щодо масової 
перекваліфікації кадрів за умов зміни профілю виробничої спеціалізації регіонального виробництва тощо). 

3). вплив нерівномірної участі економіки країни та її регіонів у міжнародному поділі праці та міжнародних інтеграційних 
процесах.  

Щодо ризиків урбанізації слід зазначити: у світовій практиці прослідковується тісний зв'язок між процесами агломерації 
та міграції. Зростання міст та локалізація економічного зростання на їх території напряму пов’язана з підвищенням мобільності 
населення, розвитком торгівлі та ринку послуг (що розвивається швидкими темпами і створює реальну можливість 
працевлаштування). На локальному рівні стрімке зростання щільності проживання населення, масова міграція населення із 
сільської місцевості до міст спостерігається у країнах, що розвиваються і економіка яких зростає швидкими темпами.  Такі ж 
тенденції протягом періоду були притаманні і Україні. 

Протягом 1990 – 2009 років чисельність сільського населення в Україні скоротилась на 2 млн. 518 тис. осіб. Найбільші 
природні втрати сільського населення протягом вказаного періоду понесли Вінницька (224,8 тис. осіб), Чернігівська (206,9 тис. 
осіб), Київська (206,3 тис. осіб), Полтавська (191,5 тис. осіб) та Черкаська (178,2 тис. осіб) області. Закарпатська область була 
єдиною, яка домоглася природного приросту сільського населення (на 29,8 тис. осіб), а відтак і загального приросту (на 46,6 тис. 
осіб). Протягом 1990-2009 років найбільше сільське населення емігрувало з традиційно аграрних Житомирської (сальдо міграції -
30,6 тис. осіб), Чернігівської (-21,2 тис. осіб), а також із Львівської (-21,9 тис. осіб) областей. Помітні міграційні втрати сільського 
населення понесли Рівненська та Івано-Франківська області [4]. 

Стрімкими темпами відбувається урбанізація у Чернігівській (частка міського населення зросла на 14,4%), Хмельницькій 
(на 12,0%), Київській (на 11,8%), Вінницькій (на 8,9%), Житомирській (на 7,1%), Сумській областях (на 7,0%) тощо. На сьогодні 
лише у 6 регіонах чисельність сільського населення переважає чисельність міського. І лише у чотирьох  областях відбулися деякі 
зрушення на користь сільського населення: частка селян зросла у Херсонській (на 0,7%), Чернівецькій (на 1,4%), Закарпатській (на 
10,6%) областях та АР Крим (на 2,8%)[4]. 

На загальнонаціональному рівні, як правило, спостерігається трудова міграція громадян з проблемних (депресивних) 
регіонів до регіонів – центрів економічної активності. Водночас в Україні ця загальносвітова тенденція має свої особливості 
прояву, зокрема, у вигляді сезонної, короткострокової  трудової міграції та міграції молоді, спеціалістів вищої кваліфікації з малих 
провінційних міст та сільської місцевості до обласних міст та столиці, яка поступово переростає у постійну. За експертними 
оцінками, в Україні понад 2,3 млн. населення України (що має постійне місце реєстрації та проживання у приміських та сільських 
населених пунктах, працює у містах (столиці, обласних центрах, містах, що формують ареали розвитку).   
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Тенденція до урбанізації та локалізації регіонального розвитку у містах має і зворотній вплив на міграційні процеси. Так, за 
період 1991 – 2009 р. показовим у цьому плані є додатний міграційний приріст сільського населення у ряді промислових регіонів: 
Дніпропетровська (+34,9 тис. осіб), Харківська (+20,2 тис. осіб), Полтавська (+17,7 тис. осіб), Запорізька (+15,1 тис. осіб). Що 
пов’язано, по-перше, з переведенням аграрного виробництва приміських територій на індустріальний тип розвитку, а отже – 
зростання попиту на робочу силу; по-друге, з покращенням ситуації щодо умов проживання у селах – супутниках великих 
індустріальних міст [4]. 

Водночас, в цілому, в умовах глобалізації та лібералізації ринкових відносин міграційні процеси (внутрішні та зовнішні) 
розглядаються як чинник, дія якого, здебільшого має позитивний вплив на регіональних розвиток, оскільки мінімізує ризики 
безробіття на локальному (регіональному рівні), сприяє концентрації доходів (на місцевому – локальному рівні) та стимулює 
розвиток внутрішнього ринку (товарів та послуг, розвиток економічної активності та підприємництва на локальному, 
регіональному рівні національної економіки).  

Щодо ризиків спеціалізації регіональної економіки України та нерівномірної участі економіки країни та її регіонів у 
міжнародному поділі праці та міжнародних інтеграційних процесах слід зазначити, що підґрунтям цього є переважно екстенсивний 
тип господарювання, високий рівень енергетичної залежності локального виробництва; відсутність гнучкої цінової політики на 
внутрішніх регіональних ринках, що пов’язано з монополізацією місцевих (локальних) регіональних ринків та високим рівнем 
тінізації економічних процесів; посиленням техногенного та антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище, 
зростанням впливу екологічних ризиків тощо. 

Моноструктурна спеціалізація регіонального розвитку також вкрай негативно відображається на конкурентоспроможності 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Так, у першому півріччі 2010 р. (порівняно з відповідним періодом 2009 р.) 
зовнішньоекономічна діяльність 15 регіонів України характеризувалась позитивним сальдо зовнішньої торгівлі. Основна частина 
зовнішньоторговельного обороту припадала на Донецьку, Дніпропетровську області та м. Київ. Частка цих регіонів складає 54,5 % 
загальноукраїнського обсягу експорту товарів та 56 % загальноукраїнського імпорту товарів. Питома вага Волинської, 
Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, 
Чернігівської областей та м. Севастополя в загальному обсязі як експорту, так і імпорту по Україні не перевищувала одного 
відсотка [4]. 

Ризики диспропорційності та дисбалансів регіонального розвитку у межах країни, їх збереження упродовж усього 
періоду існування незалежної України та нарощування тенденцій щодо посилення – призводить до дестабілізації соціально-
економічного розвитку країни. У зв’язку з цим, до функцій держави стосовно мінімізації наслідків дії ризиків диспропорційності на 
регіональному рівні відносять пошук нових інструментів державної регіональної політики, зорієнтованих на створення 
територіально-нейтральної та універсальної по охопленню регіональної політики. Складовими цього процесу мають стати:  

1. Формування інститутів, що сприятимуть активізації регіонального розвитку (залишаючись при цьому територіально-
нейтральними та універсальними з огляду на їх застосування до будь-якого регіону, території країни).  

Серед таких інститутів – правові норми (регіональне законодавство), а також законодавство, що унормовує порядок 
функціонування земельних ринків (на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях). Успішність функціонування 
земельних ринків, «рухомість» землі, її розподіл та перерозподіл з метою забезпечення  максимального продуктивного 
використання – є однією з базових умов стабільного регіонального розвитку, у тому числі – вирішення проблем розвитку міст та 
прилеглих до них територій. Невід’ємними складовими інституційного супроводження регіональної політики є удосконалення 
нормативно-правового забезпечення процесів розвитку ринку робочої сили та гарантування її мобільності; врегулювання питань 
міжнародної торгівлі; функціонування ринку соціальних послуг (освіта, охорона здоров’я, комунальні послуги (водопостачання, 
теплопостачання, каналізація тощо).  

Інституційне забезпечення «Рівномірного та інтегрованого міського розвитку» традиційно мінімізує ризики урбанізації 
та міграційних процесів (на міжрегіональному рівні), сприяють зміцненню ролі міст як безпечних та стабільних центрів зростання. 
Наприклад – удосконалення соціальної інфраструктури та житла, модернізація міського транспорту, підтримка економічної 
активності у міських районах, покращення екології та навколишнього природного середовища міських (та приміських) зон 
розвитку – мінімізує дисбаланси на рівні «місто- приміська територія», що сприяє осягненню збалансованого розвитку регіонів. 

Вагомим інституційним підґрунтям регіонального розвитку є ліквідація практики «ручного управління». В умовах 
України це потребує ухвалення та внесення змін до ряду Законів України. Насамперед, йдеться про прийняття Закону «Про засади 
державної регіональної політики», прийняття якого пов’язується з  формуванням фундаменту державної регіональної політики; 
унормуванням основ економічної самодостатності регіонів та механізмів активізації міжрегіонального економічного 
співробітництва (регіональної інтеграції) тощо. Надзвичайного значення набуває прийняття Закону «Про адміністративно-
територіальний устрій», без якого неможливо вирішити питання, пов’язані з територіальною організацією влади, практично 
дотримуватись принципу субсидіарності,  економічної самодостатності та саморозвитку громад. Законодавче підґрунтя для 
активізації інвестиційної та підприємницької діяльності на місцях буде сформовано за умови прийняття закону «Про комунальну 
власність»; перегляду та взаємоузгодження законів: «Про стимулювання розвитку регіонів» (від 08.09.2005 р.); «Про державні 
цільові програми» (від 18.03.2004 р.), «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку 
України» (від 23.03.2000 р.) тощо. Дієве інституційно-правове забезпечення регіонального розвитку дозволить сформувати єдине 
бачення логіки структурних реформ на регіональному рівні, запустити механізми «саморозвитку» регіональної економіки. 

 2. Формування інфраструктури регіонального розвитку, що розглядається і як політика, і як регіональні інвестиції з 
метою забезпечити територіальну доступність, інфраструктурну єдність, зв'язок між регіонами (у тому числі – як основу 
стимулювання процесів міжрегіональної кооперації). Як приклад інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку – 
будівництво автомобільних доріг та залізниці; аеропортів; портів; мереж зв’язку тощо, що полегшує рух товарів та послуг, 
ресурсів, людей на локальному, національному та міжнародному рівнях. 

Напрямок «Регіональна та локальна доступність» традиційно залишається складовою програм регіонального розвитку і 
передбачає забезпечення кращих зв’язків між міськими зонами та віддаленими від них районами через дорожнє та транспортне 
будівництво; активізацію будівництва інфраструктури енергетичних зв’язків; вдосконалення інфраструктури мереж 
комунікаційних та інформаційних технологій тощо. З огляду на потреби формування нової регіональної політики та її 
інфраструктурного забезпечення, надзвичайно важливим для України стають не просто процеси будівництва доріг, а створення 
конкурентоспроможних транспортно-логістичних центрів, що зможуть забезпечити перевезення, створять на локальному 
(регіональному) рівні нові робочі місця та нададуть стимули до розвитку регіональної економіки. Першочергового значення у 
зв’язку з цим для України набуває розбудова транспортно-логістичної інфраструктури, формування розвиненої мережі 
транспортно-транзитного сполучення, у тому числі: будівництво та реконструкція існуючих автодоріг, які співпадають за 
напрямками з міжнародними транспортними коридорами; спільне створення системи логістики та мережі логістичних структур з 
орієнтацією на формування єдиної Європейської транспортно-логістичної системи. Для України як країни, що розташована на 
перетині транспортно-транзитних шляхів, які поєднують Захід та Схід, Північ та Південь – надзвичайної ваги набуває проблема 
реалізації єдиної транспортної політики щодо митних переходів і головних транспортних напрямків, будівництва автомагістралей 
головних доріг, розвитку регіональної системи залізничних колій, будівництва регіональних аеропортів, розвитку регіонального 
повітряного транспорту тощо. Створення єдиного транспортного простору потребує і створення супутньої транспортно-транзитної 
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інфраструктури (об’єктів автосервісу, закладів ресторанного господарства та торгівлі, кемпінгів, розважальних закладів); 
благоустрою місць для короткотермінового відпочинку на автошляхах та ін. 

3. Формування стимулів регіонального розвитку. Цей напрямок державної підтримки регіонального розвитку викликає 
найбільше дискусій. Так, відповідно до положень Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»,  запроваджено новий 
механізм підтримки депресивних територій, визначені правові, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної 
політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій. Зокрема, з метою стимулювання розвитку 
депресивних територій у визначених законодавством України межах можуть здійснюватись:  

- цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури; 

- надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам; 
- сприяння формуванню об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва; 
- спрямування міжнародної технічної допомоги на розв’язання актуальних соціально-економічних та екологічних 

проблем тощо. 
Отже, у посткризовий період з метою мінімізації ризиків регіонального розвитку головним пріоритетом державної 

регіональної політики в Україні  стає прагнення до синергетичного поєднання потенціалу інституційного та інфраструктурного 
забезпечення регіонального розвитку, формування територіально-нейтральної та універсальної по охопленню регіональної 
політики, що сприятиме переходу від територіальної адресності (державної підтримки регіонального розвитку) до територіальної 
інтеграції як основи саморозвитку регіонів України. 

Висновки 
Державне управління екзогенними та ендогенними ризиками регіонального розвитку в Україні у посткризовий період 

потребує системного вирішення ряду стратегічних завдань. Базовими пріоритетами державного управління має стати створення 
сприятливого підприємницького середовища у регіонах; оптимізація регіональної та галузевої структури ринку праці; модернізація 
інфраструктури регіонального розвитку та посилення доступності територій; зміна моделі бюджетного забезпечення, пошук 
небюджетних ресурсів для реалізації політики місцевого розвитку; широке залучення економіки регіонів до процесів 
міжрегіональної та міжнародної кооперації (у тому числі – у сфері транскордонного співробітництва) тощо. Для успіху системних 
реформ як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні має бути досягнуто консолідацію зусиль і забезпечено 
відповідальність влади, бізнесу і громадськості за реалізацію поставлених завдань. 

Інституційно-правовим підґрунтям забезпечення регіонального розвитку в Україні має стати прийняття низки законів та 
нормативно-правових актів. Перш за все, йдеться про ухвалення «Програми реформування системи державного управління 
регіональним розвитком» та «Плану дій щодо стимулювання розвитку міжрегіональної співпраці і кооперації». Нагальною 
потребою має стати удосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку, активізація укладання Угод щодо 
регіонального розвитку. В Україні має бути ухвалено низку законів: «Про засади державної регіональної політики»; «Про 
адміністративно-територіальний устрій»; «Про комунальну власність»; «Про міжнародну технічну допомогу»; «Про Державний 
фонд регіонального розвитку». Також потребують перегляду та взаємоузгодження наступні закони: «Про стимулювання розвитку 
регіонів» (від 08.09.2005 р.); «Про державні цільові програми» (від 18.03.2004 р.); «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного та соціального розвитку України» (від 23.03.2003 р.).  

Основні акценти у сфері державного управління регіональним розвитком мають бути зосереджені на завданні створення 
нових робочих місць; покращення доступності територій за рахунок створення розвинутої інфраструктури; стимулювання розвитку 
місцевої ініціативи громад та підприємництва на регіональному (місцевому) рівні та формування дієвих стимулів до саморозвитку 
регіонів. 

Нові виклики, що постали перед державним управлінням регіонального розвитку  потребує задіяння нових ефективних 
інструментів, у тому числі – заохочення та підтримки розвитку міжрегіональних інфраструктурних проектів, стимулювання до 
встановлення довготермінових коопераційних зв’язків між регіонами (у т.ч. на основі створення міжрегіональних та регіональних 
кластерів). Важливу роль в процесі державної підтримки просторової інтеграції регіональних економічних систем має відіграти 
створення інституції регулювання просторового розвитку – Державного фонду регіонального розвитку. За умов впровадження 
нових підходів до державного управління регіональним розвитком в умовах України буде зменшено негативний тиск ризиків 
ендогенного та екзогенного походження на соціально-економічний розвиток регіонів, очікується підвищення їх 
конкурентоспроможності – основи зростання рівня та якості життя людей на всій території України. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье выявлены основные приоритеты усовершенствования государственного управления экзогенными и эндогенными рисками 
регионального развития в пост кризисный период. Особое внимание уделено исследованию социально-экономических последствий 
локализации центров экономической активности на региональном уровне вследствие влияния действия экзогенных и эндогенных 
рисков. Показана связь между урбанизацией, моноструктурной специализацией региональной экономики и рисками регионального 
развития.  Показана роль государства в процессе минимизации рисков регионального развития. 
Ключевые слова: государственное управление; экзогенные риски; эндогенные риски; региональное развитие; пост кризисный 
период; урбанизация; моно структурная специализация; социально-экономическое развитие; регион. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті виявлені основні пріоритети удосконалення державного управління екзогенними та ендогенними ризиками регіонального 
розвитку у посткризовий період. Особлива увага приділена дослідженню соціально-економічних наслідків локалізації центрів 
економічної активності на регіональному рівні внаслідок впливу дії екзогенних на ендогенних ризиків. Виявлено зв'язок між 
урбанізацією, моноструктурною спеціалізацією регіональної економіки та ризиками регіонального розвитку. Показана роль 
держави в процесі мінімізації ризиків регіонального розвитку. 
Ключові слова: державне управління; екзогенні ризики; ендогенні ризики; регіональний розвиток; посткризовий період; 
урбанізація; моно структурна спеціалізація; соціально-економічний розвиток; регіон. 
 
SUMMARY 
The article identified the main priorities for improving of the public administration of exogenous and endogenous risks of regional 
development in post-crisis period. Particular attention is paid to the study of social and economical impact of economic activity centers 
localization at the regional level due to the influence of exogenous to endogenous risks. Author revealed the correlations between 
urbanization, specialization of monostructural regional economy and risks of regional development. In the article the role of the state in the 
process of minimizing the risks of regional development is described.  
Keywords: public administration, exogenous risk, endogenous risk, regional development, post-crisis period, urbanization, monostructural 
specialization, social and economical development region. 
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CИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Блинов А. О., проф. д.э.н. профессор кафедры менеджмента ВЗФЭИ, Россия, Москва 

Рудакова О. С., проф. д.э.н. заведующая кафедрой банковских технологий ВЗФЭИ, Россия, Москва  
 
Обострение конкуренции на мировом и внутренних рынках вызвало к жизни особую тактику и стратегию 

промышленных организаций, для которых накопление, резервирование и своевременное использование инноваций стало 
первостепенным орудием в борьбе за рынки. Стать лидером можно только при условии внедрения в производство технологии 
нового поколения, т.е. используя стратегию опережающего, а не догоняющего инновационного развития. В полной мере это 
относится и к управленческим технологиям, которые гораздо дешевле, чем технологические и внедренческие. Не случайно 
Еврокомиссия констатировала, что управленческие инновации будут в ближайшие годы одним из основных факторов повышения 
конкурентоспособности на мировом рынке. Использование в промышленных организациях реинжиниринга, как наиболее 
инновационного подхода к методам перепроектирования действующих структур бизнеса позволит добиться им конкурентного 
преимущества.  

Под реинжинирингом понимается кардинальное изменение структуры управления, которое базируется на выделении 
взаимодействующих бизнес-процессов. В реинжиниринге бизнеса определяющую роль играют современные информационные 
технологии, которые являются его неотъемлемой частью, существенным конструктивным фактором его успеха, основным 
инструментом для формирования новых возможностей организации. В настоящее время потребность в реинжиниринге возрастает. 
Этому способствуют два основных фактора – прогресс в информационных технологиях и глобализация. Прежде всего, 
использование интернет в коммерческих целях позволяет промышленным организациям эффективнее взаимодействовать с 
клиентами и поставщиками, организуя по-новому движение продуктов, услуг, финансов и информации. А кардинальное изменение 
масштабов глобализации позволяет практически любой промышленной организации выходить на международные рынки. В этих 
условиях, безусловно, необходимо перепроектировать бизнес-процессы, приспосабливать их к новым информационным 
технологиям. Однако успеха добьются только те организации, руководство которых возьмет на себя лидирующую роль, сумеет 
убедить сотрудников в необходимости изменений и привлечь к преобразованиям.  

В новой экономике повышение эффективности производства достигается в большей мере за счет роста творческой 
составляющей трудовой деятельности. Именно на результатах творческого труда, как первоисточнике принципиально новых 
производств, основан технологический и организационный прогресс. 

В связи с этим в современной России требуются новые методы развития промышленных организаций, основанные на 
стыке гуманитарного и инженерного подходов, что позволит получить синергетический эффект от их взаимодействия. Этот подход 
базируется на современных достижениях информационных, а именно когнитивных технологий совершенствования промышленной 
организации.  

Необходимо развитие симбиоза концепции управления знаниями, реинжиниринга бизнес-процессов и когнитивной 
человеческой составляющей, что становится наиболее востребованным инструментом преобразований, обеспечивающим 
активизацию творчества людей и использование интеллектуального капитала российских промышленных организаций. 

Изучению процессного подхода и концепции реинжиниринга бизнес-процессов посвятили свои работы: Аллен П., Беккер 
Й., Давенпорт Т., Кугелер М., Робсон М., Роземенн М., Уллах Ф., Хаммер М., Чампи Дж., Якобсон И., Абдикеев Н.М, Блинов А.О., 
Вилков Л., Данько Т.П., Елиферов В.Г., Захаров В.Я., Идельменов С.В., Исаев Р.А., Калянов Г.Н., Киселев А.Д., Кутелев П.В., 
Медынский В.Г., Мотышина М.С., Николенко И.П., Ойхман Е.Г., Попов Э.М., Репин В.В., Тельнов Ю.Ф., Тютюнник А.В., Уткин 
Э.А., Чаадаев В.К., Черемных О.С., Черемных С.В.и др.  

С переходом к новому этапу рыночных реформ на всех уровнях управления, во всех звеньях народного хозяйства 
возрастает роль специалистов, умеющих принимать эффективные решения, относящиеся к будущему, постоянно согласовывать 
текущую деятельность со стратегическими целями хозяйствования. 

Значительные структурные изменения организации в ходе реинжиниринга и переход на новые принципы построения 
организации, требуют разработки и выполнения специального проекта и создания команды по реинжинирингу. Особенно важным 
на наш взгляд является определение момента начала реинжиниринга, чтобы успеть его провести для достижения поставленных 
целей.  

Высшему менеджменту необходимо определиться с моментом начала проекта по реинжинирингу в организации. Для 
этих целей необходимо разработать систему индикаторов, диагностирующих назревание проблем в организации. На наш взгляд, 
это достаточно серьезная проблема, от правильного решения которой зависит успех всего проекта в целом. Но для того, чтобы дать 
правильный ответ на поставленный вопрос, необходимо провести исследование проблем в деятельности организации. Нельзя 
ориентироваться исключительно на волевое решение руководителей или советы внешних консультантов.  

Нами разработан алгоритм системного управления проведения реинжиниринга бизнес-процессов организаций.  
 1 этап. На этом этапе происходит инициация проекта. На этом этапе так же необходимо сформировать команду по 

реинжинирингу - работоспособную, квалифицированную и творческую команду, способную к восприятию на практике 
перспективных технологий. Цель создания команды по реинжинирингу - объединение потенциала персонала, выраженного в их 
знаниях, в единую систему и получение синергетического эффекта от их взаимодействия. Сложность управления творческим 
потенциалом членов команды может быть обусловлена отсутствием культуры совместной деятельности, индивидуализмом, 
стремлением к лидерству, личным результатам, нетерпением. Это требует от каждого участника понимания общей ситуации. 

                                                           
© Блинов А. О., Рудакова О. С., 2011 
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Поэтому здесь важную роль играет свободный обмен информацией, объем, полнота и точность которой намного превышают те, 
которые нужны для оперативного руководства. Особую роль в команде по реинжинирингу играют IT-специалисты. в организации.  

Первый этап является очень важным для успеха всего проекта, но и крайне сложным в силу того, что наблюдается 
противоречие: с одной стороны проект запущен, сформирована команда, начинаются исследовательские работы, а конечный 
результат пока не определен. Сложность заключается и в том, Может показать, что проект по реинжинирингу начинать пока рано, 
либо уже слишком поздно. Снижение управляемости организации связано с различными организационными патологиями, которые 
присутствуют в ее деятельности. В настоящее время понятие организационная патология имеет два значения – отклонение от 
нормы и дисфункция. Диагностика имеющихся патологий в развитии организации позволит своевременно выявить и предупредить 
развитие кризисных явлений.  

После принятия решения о начале проведения реинжиниринга необходимо преступить к созданию карты  
реинжиниринга. Для того, чтобы определить, какие процессы будут подвергнуты реинжинирингу, необходимо, прежде всего, 
осознать, какие процессы существуют в организации. До начала проекта необходимо четко определить цели, которые необходимо 
достигнуть по каждому процессу, подвергаемому реинжинирингу, причем определить в конкретных цифрах. Для задания 
конкретных числовых показателей можно использовать два подхода. Первый подход – это измерить существующие процессы и 
задать целевые значение (улучшить в несколько раз). Такой подход применим только в случае, если старый процесс можно 
измерить. В большинстве случаев сделать это весьма проблематично, поскольку старый процесс существует в виде разрозненных 
функций различных подразделений, четко измерить которые не представляется возможным прежде всего из-за неполной 
автоматизации. Второй подход предполагает использование бенчмаркинга – целевые показатели процессов задаются исходя из 
аналогичных существующих показателей других организаций отрасли. При таком подходе возникают проблемы, связанные с тем, 
что в России найти сведения для сравнения очень сложно. Тем не менее, без задания целевых показателей сложно оценить успех 
или провал проекта.  

2 этап Основной задачей данного этапа является диагностика существующих процессов, их понимание и описание.  Без 
описания процессов можно создать концепцию проведения реинжиниринга. Без знаний о том, как и зачем делается та или иная 
операция будет слишком общим, пригодным для предварительного обсуждения, но не для конкретного внедрения. Однако тратить 
слишком много времени на описание того, что будет радикальным образом изменено, тоже нецелесообразно.  

3 этап . Основные задачи данного этапа.  
Создание концепции дизайна. На этом этапе также целесообразно использовать смешанный подход – наиболее 

оптимально перепроектировать процесс, отказываясь от старых правил и используя "революционные" идеи, при этом максимально 
широко использовать возможности информационных технологий.  

Создание дизайна. Дизайн будущих процессов создается командой реинжиниринга с использованием средств 
моделирования процессов. Реинжиниринг – это разрушение, ломка. Поэтому к процессу нужно подходить крайне внимательно и 
осторожно. Прежде чем ломать, нужно убедиться, что создаваемое новое будет не просто эффективно, а хотя бы жизнеспособно. 

Далее, прежде чем приступать к конкретным преобразованиям, необходимо все «проиграть» на имитационной модели.  
Первоначально строится модель «как есть». Модель разрабатывается и испытывается, проверяется ее адекватность. Модель 
позволяет выявить «узкие места», оценить ключевые параметры. С помощью модели можно построить прогноз того, что будет, 
если ничего не менять. После этого наступает самое сложное разработать модель «как должно быть?».  Этот этап, безусловно, 
является самым сложным, ибо связан с творчеством, с научным предвидением. Нельзя считать этот этап чисто инженерной 
задачей, хотя некоторые типовые приемы реинжиниринга существуют и известны (формализованы). По нашему мнению, 
успешность выполнения этого этапа, в большой степени зависит от творческого потенциала команды и всей организации в целом. 
При разработке модели «как должно быть?» используются известные методы исследования систем управления. 

Этот этап, безусловно, является самым сложным, ибо связан с творчеством, с научным предвидением. Нельзя считать 
этот этап чисто инженерной задачей, хотя некоторые типовые приемы реинжиниринга существуют и известны (формализованы).  

Успешность выполнения этого этапа, в большой степени зависит от творческого потенциала команды и всей 
организации в целом. При разработке модели «как должно быть?» используются известные методы исследования систем 
управления. Выбор конкретных методов определяется знаниями, опытом и интуицией менеджеров и специалистов, проводящих 
исследования. Грамотное применение методов способствует получению достоверных и полных результатов исследования проблем, 
возникших в организации. Представляется, что на этом этапе  весьма успешно можно применять бенчмаркинг  и метод мозгового 
штурма.  

Создание бизнес-модели организации в графическом, текстовом или каким-либо еще виде, позволяет выявить причинно-
следственные связи предметной области (отразить организационную, функциональную или информационную структуры 
организации). Наглядность модели организационной структуры (отвечающей на вопрос: "кто и чем занимается") повышает 
прозрачность границ ответственности сотрудников. Используя инструментарий моделирования бизнес-процессов, путем 
связывания ролей с работниками и процессами можно сгенерировать для каждого работника документ, отражающий 
предъявляемые к нему требования, предоставляемые ему полномочия и должностную инструкцию. При этом модели бизнес-
процессов определяют, как должны выполняться те или иные бизнес-функции, и именно они составляют основу комплекса бизнес-
моделей организации.  

При формализации методов оценки управленческих решений в конкретных условиях необходимо имитационное 
моделирование, которое является эффективным инструментом для адекватного описания неструктурированных проблем и систем 
большой размерности, имеющих вероятностный характер поведения.  

Работающая модель копирует текущую деятельность организации. Это достигается путем прохождения через возможные 
события в режиме сжатого времени с одновременным отображением "живой" картины бизнес-процесса при помощи анимации. Так 
как программное обеспечение имитационного моделирования отслеживает статистические параметры элементов модели, оценка 
эффективности процесса может быть получена на основе анализа соответствующих выходных данных.  

Варьируя переменные данные в рамках модели, и не рискуя при этом нарушить выполнение текущих операций или 
помешать созданию новой системы, можно точно предсказать, сравнить или оптимизировать показатели эффективности процесса.  

В имитационной модели нужно выбрать ключевые показатели, которые будут изучаться, измеряться и исследоваться. Но 
для каждой организации показатели свои. Не может существовать универсальный измеритель. 

По результатам испытания имитационной молодели целесообразно оценить эффективность предлагаемых решений. 
Реинжиниринг -  затратная инновация, должны быть критерии, по которым будет доказываться эффективность предлагаемых 
решений. Возможно, что это не всегда будет количественный показатель. Это может быть и показатель оценки качества системы 
управления. 

Расчет экономической целесообразности реинжиниринга включает сопоставление возможных затрат и потенциальной 
экономической выгоды от использования нового решения. Для этого могут анализироваться такие параметры, как период 
окупаемости системы, чистая приведенная стоимость, норма рентабельности, общая стоимость владения и др. Цель всего этого 
процесса — хотя бы примерно оценить экономическую эффективность решения. 

Создание концепции менеджмента качества. Сегодня многие авторы согласны с тем, что наибольшую эффективность 
дает сочетание революционных и эволюционных методов – радикальное и непрерывное совершенствование. Очевидно, что какой 
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бы замечательный процесс не был создан в проекте реинжиниринга, необходимо практически сразу же приступать к его 
усовершенствованию. Для внедрения полноценной системы менеджмента качества необходимо при дизайне процесса придумать 
набор показателей качества процесса и предусмотреть получение текущей информации о поведении этих показателей.  

Таким образом, проводя имитационное моделирование бизнес-процессов и используя информационные технологии, 
организация может создать новую структуру, полностью изменить бизнес-процессы для кардинального повышения эффективности 
своей деятельности, добиться конкурентного преимущества.  

4 этап В основе реинжиниринга лежит принцип проектирования процессов "с чистого листа". Желаемого "идеального" 
процесса можно достичь методом последовательных приближений. Внедрение каждого приближения при таком подходе 
называется "релизом". "Релизы" взаимосвязаны между собой как "круги на воде" – каждый последующий релиз все больше 
приближается к идеальному процессу.  

Для внедрения каждого "релиза" представляется разумным использовать предлагаемую Хаммером трехстадийную 
стратегию внедрения – лабораторная стадия, стадия пилотного проекта и стадия тиража.  

Цель лабораторной стадии – "проиграть" несколько модельных процессов и проверить жизнеспособность гипотез. При 
этом речь идет именно о некой "модели", поскольку нецелесообразно приступать к широкомасштабной реализации (в том числе, с 
использованием зачастую дорогостоящей автоматизации) без проверки жизнеспособности основных гипотез.  

Цель пилотного внедрения – запуск нескольких процессов в "реальную" жизнь, но на ограниченном полигоне.  
Цель тиражного внедрения – запуск процессов в "реальную" жизнь в масштабах организации.  
5, 6 и 7 этапы – это этапы лабораторной стадии, пилотного внедрения и тиража соответственно. Эти этапы повторяются 

по каждому релизу итерационно, до тех пор, пока цель не будет достигнута.  
Чтобы обеспечить успешное внедрение планируемых изменений, необходимо уже на этапе разработки новой 

организационной структуры, наряду с целью, принимать во внимание пути ее достижения. Особенно важно еще до начала реализации 
проекта доступно и понятно объяснить всем сотрудникам необходимость изменений и их суть, а также планируемый порядок 
действия. Разъяснение изменений оказывает решающее влияние на успех проекта и его одобрение в среде сотрудников. Исследования 
показывают, что только около 15% ошибок в проектах по реинжинирингу процессов можно отнести к производственно-экономической 
или технико-организационной сфере. А остальные совершаются по причине нехватки информации и недостаточной 
подготовленности сотрудников. 

Универсального метода внедрения, который подходил бы для любого проекта, не существует. Учитывая экономические, 
политические и культурные особенности рассматриваемой организации, следует выбирать и рационально комбинировать 
различные мероприятия. Важными определяющими факторами являются: 

 общий объем работ по реорганизации; 
 количество задействованных сотрудников; 
 количество и значимость затронутых процессов; 
 масштабы изменений (революция или эволюция); 
 установленные временные рамки; 
 преобладающий стиль управления. 
Способы внедрения и порядок действий необходимо выбирать исходя из конкретной ситуации. 
Известны три возможных варианта внедрения новых процессов и связанной с ними организационной структуры. 
1. Внедрение новых процессов с последующей адаптацией организационной структуры. 
2. Реализация новой организационной структуры с последующим внедрением процессов. 
3. Одновременное внедрение новой организационной структуры и новых процессов. 
Первый и второй варианты связаны с меньшим масштабом одновременных изменений, что лучше поддается контролю и 

сокращает риск. Однако, учитывая тесную взаимосвязь между внедрением процессов и организационной структуры, более 
предпочтительным является вариант одновременного внедрения. Достаточно часто внедрение новых процессов в среде с 
неизмененной организационной структурой не представляется возможным или же связано с потерями в результате неизбежных 
разногласий. Проблемы возникают из-за того, что, во-первых, в новых процессах могут принимать участие организационные единицы, 
не существовавшие до реорганизации. Во-вторых, сотрудники, которые должны совместно выполнять определенные задачи, могут 
находиться физически в разных местах. Аналогичные проблемы возникают и при обратном порядке действий. После изменения 
организационной структуры многие процессы, которые раньше были более или менее отлажены, начинают функционировать с 
перебоями. Кроме того, существует опасность, что в результате временной адаптации возникнут спонтанные нежелательные 
процессы, которые снова придется разрушать, создавая дополнительную нестабильность внутри организации. 

Поэтому более целесообразным представляется вариант одновременного изменения организационной структуры и 
внедрения новых процессов. 

Непосредственно для внедрения процессов существуют различные стратегии: 
 пилотное внедрение; 
 шаг за шагом; 
 стратегия «большого взрыва». 
Осторожная стратегия (пилотного) внедрения первоначально предполагает переход на новые процессы только в одном месте 

(филиале) в рамках одной функции, которая носит пилотный характер. При этом речь идет о комбинации подходов шаг за шагом с 
точки зрения одного региона и одной функции. Приобретенный опыт используется для адаптации разработанных процессов и 
совершенствования методов внедрения в других регионах. Возможные проблемы в результате ошибочных концепций затрагивают лишь 
ограниченную сферу и относительно легко поддаются контролю и корректировке, обеспечивая высокую степень безопасности для 
промышленной организации в целом. Однако по сравнению с другими стратегиями постепенный подход предполагает более 
длительные сроки внедрения. Кроме того, в тесно взаимосвязанных структурах возможно возникновение проблем во взаимодействии 
между реструктурированным и остальными подразделениями. 

При постепенном (шаг за шагом) внедрении на новые процессы последовательно переводятся все региональные или 
функциональные подразделения, в то время как остальные подразделения продолжают работать по-старому. 

Существенным преимуществом этого подхода (как и в случае пилотного внедрения) является более высокая, по сравнению 
со стратегией «большого взрыва», безопасность. Постепенное внедрение новой организационной структуры позволяет 
последовательно изучить как особенности процессов, так и требования задействованных в процессах сотрудников. Полученный 
опыт ложится в основу внедрений в остальных подразделениях. Сотрудники, обученные на первых этапах проекта, могут оказать 
помощь своим коллегам в других регионах. По мере увеличения числа шагов, однако, возникает ряд временных взаимодействий 
между подразделениями с различными типами организационной структуры, что может привести к возникновению существенных 
разногласий. 

Стратегия «большого взрыва» предполагает одновременное внедрение новой организационной структуры и новых 
процессов во всей промышленной организации. Такое внедрение происходит быстрее, разногласий между организационными 
единицами в результате разных версий процессов не возникает, а процессы, охватывающие несколько подразделений, могут быть 
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внедрены на одном этапе. Таким образом, новый процесс начинает функционировать во всей своей совокупности и с должной 
эффективностью. С другой стороны, эти преимущества следует рассматривать на фоне серьезного риска для всей промышленной 
организации в целом. Из-за многочисленных взаимозависимостей реализовать эту стратегию можно только за счет жесткого 
управления проектом. При этом у руководства промышленной организации проект должен иметь высокий приоритет, чтобы 
обеспечить своевременное принятие и соблюдение всех необходимых решений. Кроме того, стратегия «большого взрыва» не 
предусматривает последовательного накопления опыта. 

Выбор одной из описанных выше стратегий во многом обусловлен конкретной ситуацией. Не смотря на 
распространенные ошибки, существует множество примеров успешного проведения реинжиниринга. Организация, руководители 
которого понимают основы реинжиниринга и привержены его идее, имеет практически 100% шанс добиться успеха.  

8 этап Основные задачи данного этапа:  
Общее подведение итогов. Оценка эффективности проекта  
Создание целевых показателей для процессов на первоначальном этапе позволяет с цифрами в руках оценить успех или 

провал проекта. Поскольку реинжиниринг обычно затрагивает интересы множества людей, отношение к проекту в организации 
бывает очень неоднозначным. Именно поэтому определение четких критериев оценки эффективности проекта играют такую 
важную роль.  

Критериями эффективности труда аналитика бизнес-процессов предлагается могут быть: 
 достижение целевых значений критериев оценки эффективности бизнес-процессов после 

проведения их оптимизации;  
 степень удовлетворенности сотрудников организации работой в рамках бизнес-процесса после его 

оптимизации. 
В работах по реинжинирингу бизнес-процессов принимают участие ряд взаимосвязанных структурных единиц, которые 

образуют организационную структуру проекта. Команды РБП выполняют реинжиниринг бизнес-процессов, число которых 
определяется числом реорганизуемых процессов.  

Еще одним залогом успешного проведения проекта по реинжинирингу в организации является достаточное его 
финансирование, позволяющее внедрить новую технологию в полном объеме. Только в этом случае от решения действительно 
будет положительная отдача, частичное внедрение может привести к прямо противоположным результатам. Вместо упрощения и 
повышения эффективности вся система управления информационными технологиями может стать лишь более громоздкой – 
«половинчатое» решение наложится на уже существующее и обе системы будут существовать параллельно, еще более запутывая 
ситуацию, приводя систему к полной неуправляемости, а все оценочные показатели – к полностью нерепрезентативным. 

Следовательно, необходимость проведения реинжиниринга следует довести не только до IT-руководства, но и до 
руководителей бизнес-подразделений, а также –  до руководства высшего звена. 

По мере анализа и документирования процессов деятельности, использования инструментов моделирования, тесного 
общения с руководством организации и согласования необходимых изменений, процесс реинжиниринга может пройти 
относительно безболезненно и постепенно, не вызывая катастрофического отторжения новаций у руководителей среднего звена и 
исполнителей. Руководство организации должно осознавать, что уровень квалификации и способности сотрудников, привлекаемых 
к внедрению, будет непосредственно влиять на окончательный результат. Чем серьезнее отношение руководства к подбору 
персонала, тем большую отдачу от внедрения они получат.  

Необходим персонал, осуществляющий процесс реинжиниринга, необходимо готовить кадры, которые не только 
захотят, но и сумеют работать в новых условиях, будут обладать соответствующими компетенциями. Необходимо разрабатывать 
систему мотивации персонала, адекватную проводимым преобразованиям. 

Проект по описанию бизнес-процессов несомненно поможет бизнесу в его деятельности и будет способствовать: 
 повышению прозрачности деятельности организации;  
 закреплению зон ответственности сотрудников организации;  
 улучшению взаимодействия подразделений;  
 решению проблемы «незаменимых сотрудников».  

Технология описания и оптимизации бизнес-процессов позволяет решить следующие задачи: 
 Повысить прозрачность, контролируемость и управляемость бизнеса, навести порядок, реализовать 

стратегии, поддержать рост.   
 Оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с различными критериями, например снижение 

издержек, уменьшение времени процессов, повышение качества процессов, уменьшение рисков.  
 Построить эффективную организационную структуру. Выполнить реструктуризацию.  
 Спроектировать новые бизнес-направления и бизнес-процессы.  
 Тиражирование бизнеса.  
 Автоматизация.  
 Правильный подбор персонала. Мотивация. Уменьшение персонало-зависимости.  
 Регламентация. Высвобождение времени руководителей. Повышение ответственности и 

эффективности работы персонала.  
 Рассчитать финансовые показатели. (расчет себестоимости объектов учета, управленческий учет, 

бюджетирование.)  
 Повысить рыночную стоимость, инвестиционную привлекательность, имидж, обеспечить выход на 

новые рынки.Опыт показывает, что основные проблемы внедрения новых продуктов и технологий связаны с 
человеческим, организационным и информационным капиталом. Когда человеческий, информационный и организационный 
капитал приведены в соответствие со стратегией, промышленная организация готова к переменам: она обладает возможностью 
мобилизовать имеющиеся ресурсы на выполнение стратегии. Чтобы подготовить промышленную организацию к переменам, 
необходимо запустить целый комплекс программ. 

Управление изменениями персонала - один из неотъемлемых элементов проекта РБП. Майкл Хаммер говорил о том, что 
самая озадачивающая, раздражающая, расстраивающая и непонятная часть управления бизнес-процессами - это люди. Люди являются 
решающим фактором успеха любого проекта РБП, и если не выстроить эту часть проекта правильно, проект либо провалится, либо его 
успех будет ограничен. Можно выбрать лучшие процессы и системы РБП, но если работники откажутся применять их или будут 
пользоваться ими неправильно, проект не будет успешен. 

Сопротивление переменам неизбежно, он возникает всегда, в ответ на любые изменения. Оно, как отмечает И. Ансофф, 
вызывает непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса изменений. 

Коттер и Шлезингер выделяют четыре причины сопротивления изменениям на личностном уровне.  
Узкособственнический интерес. Желание не потерять что-то ценное: положение, власть, материальную выгоду, 

комфорт, привычную обстановку, политическое преимущество и неформальные связи.  
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Непонимание и недостаток доверия. Это проблема коммуникаций, которую чуть ниже рассмотрим подробнее. То есть 
налаживание взаимоотношений с теми, кого затронут изменения.  

Низкая терпимость к изменениям. Люди имеют значительно отличающиеся уровни готовности к изменению. Для одних 
даже незначительное нарушение привычных связей означает кризис. Другие сопротивляются необходимости обучения, а кто-то 
сопротивляется тому, что он рассматривает как требование приспосабливаться к чьим-то нормам или ожиданиям.  

Различная оценка ситуации. Сопротивление возникает из-за того, что люди искренне не могут понять выгоды, связанные 
с изменением или видят больше потерь, чем преимуществ, не только для себя, но и для организации в целом.  

На уровне группы или организации в целом эти авторы выделяют следующие причины сопротивления переменам. 
Давление со стороны коллег. Очень легко попасть под влияние коллег, которые оказывают сопротивление изменению, 

особенно если ни у кого нет полной информации, но зато имеется много слухов. Когда сопротивление изменению становится 
общим делом, то его очень трудно преодолеть.  

Усталость от изменений. Даже те, кто был полностью вовлечен во все аспекты происходивших ранее изменений, 
теряют энтузиазм и приверженность изменениям, когда предлагается все больше и больше изменений. Это приводит к 
сопротивлению, чаще всего в пассивной форме. Люди уже просто не вкладывают усилий в то, чтобы каждое новое изменение 
прошло успешно. Более активная форма сопротивления - желание избавиться от инициаторов изменения.  

Предыдущий неудачный опыт проведения изменений. Если люди пострадали от ранее проведенных изменений, то, скорее 
всего, они отнесутся с недоверием к последующим предложениям по изменениям и будут им сопротивляться. 

Выделяют технические, политические и культурологические причины. 
Техническими причинами он называет действие условий организации, которые представляют собой способы соединения 

человеческих и технических ресурсов в организации.  
Отсутствие ресурсов и коммуникаций для осуществления инноваций. Такая ситуация возникает, когда руководство 

организации, планируя проведение инноваций, переоценивает свои возможности. Руководители более низких уровней управления, 
зная реальную картину, оказывают сопротивление изменениям. 

Внутренняя разобщенность организации. Причины внутренней разобщенности весьма многочисленны: социальные 
конфликты между отдельными группами в организации; культурные различия (различные ценности, принятые нормы и т.д.); 
неправильная позиция руководителей; отсутствие идентификации с коллективами организации и др. Все это может вызвать 
сопротивление инновациям у отдельных групп в организации. 

Неизвестный результат или страх перед неизвестностью. Нередко члены организации просто не видят перспективы 
внедрения инноваций и поэтому у них возникает ощущение возможного провала или отрицательных последствий, в связи с чем 
они и сопротивляются нововведениям. 

Отсутствие планов, неясность целей. Эту группу причин можно рассматривать как частный случай страха перед 
неизвестным результатом. Неопределенность будущих действий, отсутствие разделения деятельности на этапы в соответствии с 
целями организации порождает у работников иллюзию несбыточности планов и нецелесообразности проводимых изменений. 

Отсутствие лидеров. Именно лидеры способны подсказывать, направлять действия людей и организовывать 
проводимые изменения.  

Организация успешно развивается. Сопротивление изменениям может усилиться в том случае, если организация 
находится на гребне успеха. В этой ситуации у членов организации возникает резонный вопрос: зачем что-то изменять, когда 
организация работает столь успешно?  

Отсутствие системы обучения и консультирования. Для осуществления инноваций обучение и консультирование 
необходимы, так как без этого невозможна полная социализация индивидов по отношению к нововведениям. В случае отсутствия 
системы обучения и консультирования сопротивление изменениям практически неизбежно. 

Политические причины сопротивления изменениям связаны с перераспределением власти при проведении изменений в 
организации. Перед руководителями различных уровней всегда стоит вопрос: кто и в какой степени будет привлечен к принятию 
управленческих решений в новой ситуации. Все это определяет основные причины сопротивления.  

Угроза влиятельным статусам, т.е. возможной потери влияния и авторитета. Действительно, очень часто инновации 
связаны со структурными изменениями, и в результате перестройки организации руководитель может занять более низкую ступень 
в структуре управления. Кроме того, реализованные инновации могут привести к изменению характера отношений между 
руководителями и подчиненными, что также может восприниматься болезненно и вызывать сопротивление изменениям. 

Возможность критики руководителей. В ходе изменений нередко критикуются прежние способы организации 
производственного процесса, методы управления и контроля. Учитывая возможность такой критики, и опасаясь ее последствий, 
многие руководители в организации стремятся избегать нововведений, доказывая преимущества своего, прежнего способа 
действий. 

Изменение в процессах принятия решений. Барьером для руководителя может стать принятие другого способа 
управления. Дело в том, что каждый руководитель стремится максимально стандартизировать процесс принятия решений, 
упростить его. При внедрении инноваций руководителю приходится сталкиваться с новыми способами принятия управленческих 
решений, которые могут быть весьма сложными. В связи с этим до полной адаптации руководителя к новым условиям он может 
оказывать сопротивление нововведениям. 

Изменение форм властного воздействия. При изменении ситуации в организации или ее подразделениях у 
руководителей может появиться необходимость изменить формы властного воздействия. Например, руководитель до проведения 
изменений ориентировался на власть принуждения, но при изменении ситуации он вынужден применять информационную власть, 
референтную власть или власть эксперта. Чаще всего руководители организации не готовы сразу поменять формы властного 
воздействия, и должно пройти определенное время для адаптации к новым формам власти. Обычно именно в этот момент 
наблюдается сопротивление изменениям в организации, которое может продолжаться до тех пор, пока руководители не 
адаптируются к новым условиям применения власти. 

Культурологические причины сопротивления изменениям связаны с изменением ценностных ориентации и социальных 
норм, действующих в организации.  

Влияние прежних ценностей. Любое вмешательство извне может привести к явному или неявному отторжению новых 
ценностей, причем сила инерции весьма велика. Члены организации не могут сразу изменить свои ориентации и становятся 
беспомощными перед лицом неопределенности, в результате чего возникает сопротивление изменениям. 

Возврат к традициям. В любых социальных общностях можно услышать мнение, что в старые времена жизнь была 
значительно лучше. Это обычное явление, основанное на привычках и стереотипах, облегчающих людям ориентацию в их 
социальном окружении. Однако весьма полезные людям привычки и обычаи могут оказаться ненужными и вредными при освоении 
новых ситуаций 

Действие нормативного контроля. Соблюдение норм обеспечивается с помощью неформального контроля, и членам 
организации психологически трудно не соблюдать существующие нормы деятельности. Любые новые нормы в данной области 
деятельности считаются отклонениями, против которых и направлены санкции социального контроля. В этот момент и возникает 
сопротивление нововведениям. 
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Методы преодоления сопротивления. 
Изменение порождает напряжение или стресс. Стрессу подвергаются люди, организации и национальные экономики в 

целом. Известно, что эволюционное развитие предпочтительнее революционного. Однако замедление изменений [9], не будет 
решением проблемы. Невозможно добиться успеха, если конкуренты будут принимать правильные решения быстрее или, если, 
несмотря на быстрое принятие правильных решений, решения будут реализовываться медленнее, чем у конкурентов. Напротив, 
необходимо ускорить реализацию правильных решений, но так, чтобы снизить стресс до минимума, тогда и минимальным будет 
сопротивление переменам.  

Следует понимать, что в процессе преобразований неизбежно ослабляются связи между элементами системы, вследствие 
чего она может дезинтегрироваться и разрушиться. Это отчетливо ощущают многие работники организации, переживающей 
коренную трансформацию. Больше всего они опасаются банкротства организации и потери работы. Непременным условием 
глубоких преобразований является наличие сильной власти в организации, которая способна остановить процесс дезинтеграции в 
тот момент, когда он перестает поддерживать реинтеграцию организации и ведет к её разрушению.  

В условиях кризиса обычно обнаруживается, что одним работникам присущ высокий уровень мотивации и преданности 
своей организации. Другие работники складывали оружие, пытаются выйти из боя и даже стрелять в спину своим командирам.  

В неблагоприятных экономических условиях обнажается и суть глубинных представлений основателя промышленной 
организации, ее владельца. Учредитель одной организации может провести массовые увольнения, жертвуя и своими ближайшими 
коллегами. Учредитель другой организации, желая сохранить сотрудников, может перейти на режим работы с неполным рабочим 
днем и сокращением зарплаты сотрудников.  

Проведение изменений представляет собой постоянный цикл приобретения опыта, который характеризует организацию с 
точки зрения способности сохранять эффективность. 

Разрабатывая мероприятия по преодолению сопротивления, следует исходить из того, что необходимость в 
преобразованиях часто возникает из-за нарушения равновесия между интересами групп, оказывающих сильное влияние на 
развитие промышленной организации: акционеров, сотрудников, клиентов, общественности и менеджмента. Перераспределять 
ресурсы в процессе преобразований нужно, имея  в виду восстановление баланса этих интересов. Действовать в процессе 
преобразований нужно в интересах всех заинтересованных сторон, не боясь применять в случае необходимости силу. 

Проводить преобразования следует в первую очередь в тех областях, где можно получить наибольшие результаты. 
Анализ практики проведения преобразований показывает, что часто достаточно осуществить 60% задуманных преобразований, 
чтобы получить желаемые результаты. Стремиться к минимуму преобразований – но обеспечить максимальный результат. Крайне 
нежелательны многоэтапные мучительные сокращения персонала. 

Чтобы снизить сопротивление переменам, необходимо изменить убеждения людей. Нужно научить людей видеть 
происходящее объемно, с разных точек зрения. Защищаясь, работники реализуют функцию саморегулирования в экономической 
системе, пытаясь удержать ее в состоянии равновесия. Тогда как цель – перевести организацию в новое состояние равновесия. 
Энергию сопротивления предстоит направить в нужное русло. 

Катализатором изменений становится лидерство. Руководители не только ставят новые задачи, открывая новые 
возможности, но и предлагают новую систему оценки деятельности, которая поощряла бы и закрепляла новые модели поведения. 
Тогда у людей, на которых держится организация, появляются новые стремления и надежды, и они готовы работать на реформы. 
При этом руководители, так как и их подчиненные, должны меняться, но им это сделать сложнее. Руководители должны быть 
преданы тем идеям и ценностям, ради реализации которых проводятся преобразования. 

Опыт подсказывает, что есть два способа заставить людей изменяться.. Действенным инструментом стимулирования 
перемен может стать кризис. Страх – мощнейший стимул, угроза уничтожения сплачивает людей, заставляет их действовать более 
энергично. Задача руководителя - определить масштаб, остроту и последствия кризиса и донести это до людей. Руководитель также 
должен быть способен указать пути преодоления кризиса - сформулировать и разъяснить новую стратегию, новую модель 
организации, новую культуру. 

Второй способ более тонкий: от руководителей требуется донести до людей существование острой проблемы, разъяснить 
ее масштаб, последствия и необходимость перемен. Люди должны понять последствия задержки в решении проблемы для себя и 
организации. Надо поставить задачу превзойти старые достижения, а не поливать грязью прошлое. 

Людям не нужны уговоры: им нужно лидерство - направление движения, последовательность и настойчивость. 
Сотрудникам нужны лидеры, которые нацелены на решения и действия. Если придется принимать жесткие решения, как часто 
бывает в программе изменений, их следует принять как можно раньше и донесите до всех менеджеров, сотрудников и 
заинтересованных лиц, объяснив, почему это необходимо. Здесь очень важны эффективные внутрифирменные коммуникации. 

Наиболее известная классификация способов преодоления сопротивления [103], включает шесть методов и содержит их 
оценку с точки зрения преимуществ и недостатков, а также предпосылки применения. 

Одни методы принято называть «жесткими»: это принуждение сотрудников к работе по новым правилам, их замена и 
увольнение.  

Другие - «мягкими»: это вовлечение сотрудников в процесс изменений, создание для них возможности вносить свои 
предложения по целям и методам изменений, обсуждение с персоналом принимаемых организационных решений, убеждение в 
необходимости и правильности методов перемен, обучение смежным профессиям и новым методам работы, информирование о 
планах и ходе изменений. 

Третьи - «компромиссными»: заключение «сделок», создание гарантий неухудшения положения сотрудников, снижение 
радикальности изменений 

Таблица 1 
Способы преодоления сопротивления организационным изменениям 

МЕРЫ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Обучение и предоставление 
информации 

Недостаток информации, 
недостоверная информация 
или ее неправильная 
интерпретация 

При убежденности 
сотрудников в необходимости 
мероприятия они активно 
участвуют в преобразованиях 

Требует очень много 
времени, если надо охватить 
большое число сотрудников 

Привлечение к участию в 
проекте 

Дефицит информации у 
инициаторов проекта 
относительно программы 
изменений и предполагаемого 
сопротивления им 

Участники заинтересованно 
поддерживают изменения и 
активно предоставляют 
релевантную информацию для 
планирования 

Требует очень много 
времени, если участники 
имеют неправильное 
представление о целях 
изменений 

Стимулирование и поддержка Сопротивление в связи со 
сложностью индивидуальной 
адаптации к отдельным 
изменениям 

Предоставление помощи при 
адаптации и учет 
индивидуальных пожеланий 
облегчают достижение целей 

Требует много времени, а 
также крупных расходов, что 
может привести к неудаче 
проекта 
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изменения 
Переговоры и соглашения Сопротивление групп в 

руководстве предприятия, 
опасающихся потерять свои 
привилегии в результате 
изменений 

Предоставление стимулов в 
обмен на поддержку может 
оказаться относительно 
простым способом 
преодоления сопротивления 

Часто требует больших 
расходов и может вызвать 
претензии у других групп 

Кадровые перестановки и 
назначения 

Несостоятельность других 
"тактик" влияния или 
недопустимо высокие затраты 
по ним 

Сопротивление относительно 
быстро ликвидируется, не 
требуя высоких затрат 

Угроза будущим проектам из-
за недоверия затрагиваемых 
лиц 

Скрытые и явные меры 
принуждения 

Острый дефицит времени или 
отсутствие соответствующей 
властной базы у инициаторов 
изменений 

Угроза санкций заглушает 
сопротивление, делает 
возможной быструю 
реализацию проекта 

Связано с риском, порождает 
стойкую озлобленность по 
отношению к инициаторам, 
пассивное сопротивление 
возможной переориентации 
проекта 

 
В условиях жесткой конкуренции лидерами становятся организации, способные мобильно и оптимально перестраивать 

производство на новый или более совершенный вид ранее производимой продукции и имеющий высокомотивированный персонал, 
способный решать сложные задачи, выполнять расширенный круг работ, нести ответственность не только за свои действия, но и за 
результаты командной работы. 

Вопросы разработки, формирования и развития методологии системного реинжинирингового проектирования пока не 
нашли своего полного и всестороннего отражения в научной литературе, многие важнейшие аспекты и новые направления 
реинжинирингового проектирования остаются без достаточного внимания и научно-теоретического обоснования. 

 
РЕЗЮМЕ 
С переходом к новому этапу рыночных реформ на всех уровнях управления, во всех звеньях народного хозяйства возрастает роль 
специалистов, умеющих принимать эффективные решения, относящиеся к будущему, постоянно согласовывать текущую 
деятельность со стратегическими целями хозяйствования. В статье  предложен разработан алгоритм системного управления 
проведения реинжиниринга бизнес-процессов организаций.  
Ключевые слова:   система, реиреинжиниринг, бизнес-процессы, человеческий потенциал, команды, бенчмаркинг,  пилотное 
внедрение. 
 
РЕЗЮМЕ 
З переходом до нового етапу ринкових реформ на всіх рівнях керування, у всіх ланках народного господарства зростає роль 
фахівців, що вміють приймати ефективні рішення, що відносяться до майбутнього, постійно погоджувати поточну діяльність зі 
стратегічними цілями господарювання. У статті  запропонований розроблений алгоритм системного керування проведення 
реінжинірингу бізнесів-процесів організацій.  
Ключові слова:  система, реиреинжиниринг, бізнеси-процеси, людський потенціал, команди, бенчмаркинг,  пилотное 
впровадження. 

 
SUMMARY 
With the transition to a new stage of market reforms on all levels of governance in all sectors of the economy, the role of professionalswho 
know how to make effective decisions concerning the future, always coordinate ongoing activities with the strategic objectivesof 
management. In this paper the algorithm of systems management for reengineering business processes of organizations. 
Keywords: system, reengineering, business processes, human potential, teams, benchmarking, pilot implementation. 
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МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 
Вертиль Н., ДонНУ  

 
На сучасному етапі розвитку суспільства класична ринкова економіка зазнала змін. Ринковий механізм потребує 

регулювання з боку держави для забезпечення стійкого розвитку населення будь-якої країни. При цьому виникає необхідність в 
цілеспрямованій діяльності макроекономічних суб'єктів з метою забезпечення соціального захисту і створення умов для 
ефективного відтворення населення країни. Оскільки житло має одне з найбільш вагомих соціальне значення, то й соціальна 
житлова політика держави має бути ефективною і послідовною.  

Сучасні тенденції і проблеми розвитку ринку житла і житлової сфери одержали освітлення в роботах Бархіна, Велихова, 
Диканського, Френкеля, Ерісмана, О-Саллівана, Поляковського, Енгеля та інших. Разом з тим доводиться констатувати, що рівень 
розробленості проблеми формування і реалізації соціальної житлової політики,  представляється явно недостатнім. Фундаментальні 
сучасні дослідження по проблемі розробки даної політики держави практично відсутні.  

У зв'язку з цим першочерговою задачею в забезпеченні стабільного розвитку даної сфери є створення ефективного 
механізму, що дозволяє виявляти і визначати основні тенденції її розвитку в країні тобто  механізму моніторингу. 

Вивчивши і узагальнивши науковий досвід можна зробити висновок про те, що моніторинг – це комплекс заходів, 
направлених  на нагляд за будь - яким об'єктом, а також виявлення передумов, чинників і тенденцій його змін.  

Вивчення будь-якої економічної проблеми починається зі спостереження за нею, тобто механізм моніторингу 
використовується для вивчення економічних явищ, що дозволяє на основі його аналізу розроблювати можливі варіанти розвитку 
проблеми та альтернатив щодо їх вирішення. Оскільки моніторинг використовується для будь – яких економічних явищ, то всі 
механізми моніторингу мають спільну складову.  

Таку складову можна назвати загальною, і вона складається з наступних компонентів:  
цілі механізму моніторингу;  
задачі, які направлені на її досягнення; 
принципи функціонування означеного механізму; 
інформаційна база, що є  основою здійснення моніторингу.  

Таким чином, необхідно виявити загальну складову механізму моніторингу житлової сфери. Основним елементом загальної 
складової є ціль. Ціль - це генеральний імператив дій, що описує майбутній стан або процес як об'єкт, бажаний для досягнення. 

Для даного механізму моніторингу ціллю є всебічне вивчення та аналіз стану даної сфери з метою нівелювання або 
усунення її  негативних тенденцій. У зв’язку з цим можна виділити наступні задачі, що мають реалізовуватися в межах 
функціонування даного механізму: 

визначення характеру та змісту необхідної інформації, а також джерел її отримання; 
сбір даних щодо стану житлової сфери в певному регіоні, або країні в цілому; 
інтерпретація отриманих даних, формування інформації та її аналіз; 
визначення основних тенденцій; 
розробка пропозицій щодо покращення стану даної сфери. 

Механізм моніторингу житлової сфери має функціонувати на наступних принципах: 
- науковість  - спостереження та аналіз даної сфери з використанням сучасних досягнень науки; 
- безперервність – постійне вивчення стану житлової сфери, виявлення основних тенденцій її 

функціонування, що дозволяє своєчасно визначати загрози і можливості; 
- системність – всебічне виявлення і вивчення причинно-наслідкових зв'язків в житловій сфері, а також її 

місце  в державній економічній системі; 
- ситуаційність, тобто в  залежності від ситуації даний механізм може видозмінюватися;  
- динамічність, яка представляє собою можливість швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища; 
- гнучкість дозволяє корегувати роботу механізму моніторингу. 

Слід також сказати про те, що робота даного механізму здійснюється на основі дослідження інформаційної бази. До неї 
належать наступні категорії інформації: 

I. законодавчі акти: 
1. Конституція України 
2. Житловий кодекс Української РСР (за умови прийняття нового кодексу, то Житлового кодексу 

України); 
3. Інші кодекси України; 
4. Закони України; 
5. Укази і положення президента України; 
6. Постанови  Верховної Ради і місцевих органів влади; 
7. накази, інструкції, розпорядження інших органів державної влади; 
8. інші нормативні документи; 

II. статистична інформація: 
1. дані комітету статистики України; 
2. дані регіональних комітетів статистики; 

III. стандартизована інформація: 
1. дані управлінь обласних адміністрацій; 
2. дані інших державних органів; 
3. дані бюро технічної інвентаризації; 
4. дані інформаційного центру при Міністерстві юстиції України 

IV. не стандартизована інформація: 
1. дані агентств нерухомості; 
2. дані будівельних компаній; 
3. дані опитів і анкетування населення. 

Таким чином, дана складова механізму моніторингу є методологічною базою вивчення даної проблеми в державі.  
Другою складовою механізму моніторингу житлової сфери є суб’єктно – об’єктна складова, в якій відображено основних 

учасників процесу моніторингу. Під суб’єктом в даному випадку слід мати на увазі установи, які регулюють стан та динаміку 
об’єктів даної сфери.  

                                                           
© Вертиль Н., 2011 
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Оскільки як було зазначено вище даний механізм моніторингу є складовою частиною загальної соціальної житлової 

політики держави, то, безумовно, суб’єктом даного механізму є державні органи влади. Проте даний механізм дозволяє вивчати 
стан даної сфери також і на регіональному рівні, тому суб’єктом  моніторингу також можуть виступати місцеві органи влади, а 
саме обласна державна адміністрація, районні, міські виконкоми, селищні і міські ради. 

Внаслідок того, що житло має великий набір різних характеристик і у зв'язку з цим підрозділяється на класи, то відповідно 
і  моніторинг житлової сфери слід проводити в залежності від того які потреби воно задовольняє. Тобто якщо житло задовольняє 
первинні потреби, то воно має бути соціально доступним і процес забезпечення ним бути предметом регулювання соціальної 
політики державної на різних рівнях. Проте оскільки житлове будівництво має великий мультиплікаційний ефект, що дозволяє 
вирішувати такі соціальні проблеми як бідність, безробіття та інші, при цьому, при збільшенні рівня життя населення країни, житло 
має бути комерційно доступним, тобто домогосподарства повинні мати змогу купити його за рахунок власних та позикових коштів, 
та мати  кошти як на утримання житла так і на обслуговування кредиту. Таким чином ринок житла, а отже в свою чергу і 
комерційна складова,  також мають бути досліджені в рамках механізму моніторингу.  Тобто можна говорити про те, що 
дослідження об’єкту даного механізму має відбуватися за двома напрямками, а саме за соціальною та комерційною складовою, що 
й відображене на рисунку 1. 

Таким чином, виникає об’єктивна необхідність проводити моніторинг за двома напрямками: можливість людини 
реалізувати своє право на житло, яке задекларовано Конституцією України статтями 47, 48, тобто його соціальна складова, а також 
другий напрямок – можливість домогосподарств покращити свої житлові умови, тобто його комерційна складова, яка нерівномірна 
в різних регіонах України. Це обумовлює необхідність дослідження житлової сфери на різних рівнях, тобто об’єктом моніторингу 
має бути як державна, так і регіональна житлова політика. 

Також слід сказати про те, що забезпеченість житлом є також основою міграції населення. 
Різноманітність і розрізненість інформації про стан даної сфери вимагає створення ефективного механізму її акумуляції і 

аналізу. Це означає, що необхідно визначитись з процесною складовою механізму моніторингу. Дана складова має описати 
механізм моніторингу з точки зору  послідовності виконання окремих дій для досягнення мети, тобто з точки зору процесу 
моніторингу.  Ця складова включає виконання п’яти основних етапів: 

сбір даних; 
групування та обробка отриманих даних; 
виявлення основних тенденцій; 
визначення проблем; 
визначення можливостей. 

Визначення проблем та можливостей дає підставу для формування адекватних та ефективних заходів соціальної житлової 
політики, які дозволять досягти основної мети державного регулювання економіки. 

Таким чином, механізм моніторингу є основною фундаментальною ланкою соціальної житлової політики держави.  
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Преступность в современном мире вносит существенный негативный вклад в экономическое и социальное развитие 

общества. В частности, ущерб от преступности в таких странах как США оценивается на уровне 6,8-12,0 %  ВВП, Великобритании 
- 3,5-6,5 %, и Новой Зеландии - 6,5 % ВВП [1]. В Украине и в России, помимо общей преступности, чрезвычайно велики потери от 
наркомании и алкоголизма [2], а также от экономических преступлений [3,4]. Очевидно, что для выбора приоритетов и мер по 
борьбе с этими явлениями необходимо четко представлять их масштаб, вызывающие их факторы и меры по борьбе с ними. К 
сожалению, работы, посвященные оценке социальной и экономической цене различных видов преступности в Украине, крайне 
малочисленны и разрозненны, что никак не соответствует масштабу проблемы, а общий ущерб от различных видов преступности 
не оценен даже приблизительно 

Целью данной работы является оценка социального и экономического ущерба от различных видов преступности в 
Украине.  

В работе использованы следующие принципы и положения. 
Во-первых, в качестве основных видов преступности, существенно влияющих на ВВП Украины, выбраны: 
- общая преступность, включая убийства, разбой, воровство и т.д.; 
- наркомания; 
- алкоголизм – исследуется по той причине, что, по сути, не сильно отличается от наркомании (алкоголь в разных 

культурах и в разные времена был под запретом), влечет за собой большую часть обычных преступлений, и оказывает очень 
сильное негативное влияние на общество; 

- вывоз капитала – как наиболее негативная часть теневой экономики и экономической преступности, которая к тому же 
поддается хотя бы примерной оценке международными экспертами. 
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Во-вторых, для оценки ущерба от тех или иных видов преступности используются оценки иностранных авторов, 
полученные для других стран, но с учетом различий в объемах ВВП на одного человека в год. 

Рассмотрим вначале потери, связанные с общей преступностью. 
Такого рода оценки проводятся в большинстве развитых стран, в частности, Англии [6,9], США [5,8], Италии [1] и других 

[10].  
В случае убийства, основные потери связаны со следующими факторами [6]: 
- физическое и эмоциональное воздействие на жертву - примерно 60 % цены преступления. В работе [8] уточняется, что эта 

компонента учитывает не потери ВВП, связанные с убийством, а стоимость страхования жизни; 
- затраты системы юстиции - примерно 10%; 
- недополучение ВВП, связанное со смертью (Lm)- примерно 31 %. Эта составляющая может быть получена просто 

умножением объема ВВП, приходящегося на одного человека в год (GDPp), на среднее количество лет (tm), которое не 
дорабатывает человек в результате убийства, т.е.: 

      (1) 
Использованная в [6] идеология оценки потерь от убийства была преобразована с учетом специфики Украины и задач 

работы. При этом принято: 
Во-первых, в Украине официальные данные о ВВП не учитывают теневой экономики, которая по разным оценкам 

составляет от 30 до 60 % от официального ВВП, к тому же цена гривны внутри страны существенно завышена, поэтому лучше 
пользоваться значением ВВП, оцененным по паритету покупательной способности – ППС (Purchasing Power Parity – PPP), т.е., на 
основании реального обменного курса национальной валюты по отношению к мировым валютам [11, c.7].  

Во-вторых, расходы системы юстиции удобнее учесть в целом для всех видов преступлений, как часть госбюджета, 
выделяемого на ее финансирование. 

В-третьих, физическое и эмоциональное воздействие на жертву в условиях незначительного распространения страхования 
в Украине не приводят к изменениям ВВП (хотя приводят к социальным последствиям).  

С учетом вышесказанного для оценки экономических потерь от одного убийства в Украине использована следующая 
формула: 

  (2), 

где: 
- GDPppp – ВВП на одного человека, оцененный по ППС. Согласно [12], его значение в Украине в 2008 г. составляло около 

7000 тыс/долл. на человека; 
- коэффициент k1 ≈ 0,5, он учитывает тот факт, что убивают в большей степени трудоспособных людей, а ВВП усредняется 

по всему населению; 
- коэффициент k2 ≈ 0,5 - учитывает деятельность, опосредованно приводящую к увеличению ВВП – домашний труд, 

воспитание детей, самообразование и т.п; 
- tm примерно равно тридцати (средняя продолжительность жизни мужчин в Украине около 60-ти лет, следовательно, 

среднестатистический возраст убитых мужчин – 30 лет, - и 30 лет они не доживают до пенсии). 
В соответствии с формулой (2) экономическая цена одного убийства в Украине составляет около 500 тыс. долларов (по 

ППС). 
Общее число убийств в Украине, согласно официальной статистике [13], составляет около шести тысяч человек в год, 

тогда суммарные потери от убийств в год по Украине составят около трех млрд. долларов (по ППС). 
Потери от общей преступности, в связи с отмеченным существенным искажением реальной статистики преступлений в 

Украине, оценить непосредственно невозможно. Поэтому сделаем это опосредованно, путем сравнения структуры потерь от 
преступности в других странах. Так, в Англии в 2004 г. согласно [6] потери от убийств составляли примерно 6 % общих потерь от 
преступности. Используя это же значение и для Украины, получим величину потерь от общей преступности в 50 млрд. долл. (по 
ППС) или примерно 15 % от ВВП, оцененному по паритету покупательной способности.  

Учитывая принятые допущения, погрешность оценки потерь от общей преступности в Украине вполне может составлять 
десятки процентов (впрочем, то же самое характерно и для оценок потерь от преступности в развитых странах), но более точные 
оценки для Украины в настоящее время, по-видимому, невозможны. В то же время полученная оценка (в % от ВВП) вполне 
разумна – 15 % по сравнению с 7-12 % в относительно благополучных (в плане уровня преступности) Соединенных Штатах. 

Оценим экономические потери в Украине от наркотиков. 
Отметим, что за последние десятилетия произошел колоссальный рост наркомании во всем мире, что вывело ее на одно из 

первых мест в списке проблем, угрожающих существованию человечества. Особенно велики потери от наркомании  в странах 
Восточной Европы, в первую очередь России и Украине. Так, наркотики класса А (опиаты, кокаин, амфетамины и экстази) в 
Украине потребляют примерно 2,5% населения, в России – 3%. Но ситуация по сравнению с другими странами усугубляется тем, 
что в Украине и в России наиболее употребляемыми наркотиками являются опиаты (героин и морфий), - а этот тип наркотиков 
приводит к наиболее тяжелым последствиям. Ниже приведена таблица об абсолютной и относительной распространенности 
наркотиков в некоторых странах (данные взяты из Всемирного доклада о наркотиках за 2010 г. [14]).  

Таблица 1 
Распространенность наркотиков различных видов  

Тип наркотику Страна Показник 
Опиаты Кокаин Каннабис Амфе-

тамины 
Экстази 

% насел. 1,0-1,3 0,2 2,5 0,4 0,7 Украина 
тыс. чел. 460-600 92 1150 184 320 
% насел. 1,64 0,2 3,5 0,4 0,7 Россия 
тыс. чел. 2300 300 5000 570 1000 

Австралия % насел. 0,4 1,9 10,6 2,7 4,2 
Сполучене 
Королівство 

% насел. 0,81 3,0 7,9 1,1 1,8 

США % насел. 0,58 2,6 12,5 1,3 1,0 
 
В работе [15] проведена оценка потерь от наркотиков в США за 1992-1998 гг. В 1998 г. общие потери составили 143,4 

млрд.долл. (1,5 % ВВП), из этой суммы 9% составили расходы на лечение, 22% - другие расходы и 69% - расходы от снижения 
продуктивности. Как следует из этой работы, основными составляющими потерь от наркотиков в США являются расходы на 
лечение, преждевременная смерть, потеря трудоспособности, лишение свободы и занятие преступностью. 

Рассмотрим вопрос о количестве наркоманов и смертности от героина в Украине и в России. 
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В табл.2 приведены сводные данные официальных источников и международных экспертов о количестве проблемных 
(инъекционных) наркоманов и смертности от наркотиков в Украине и в России. 

Таблица 2 
Данные о количестве проблемных наркоманов и смертности от наркотиков в Украине и в России (на уровне 2006-2008 гг.) 
Показатель Страна Официальные данные Эксперты ООН Коэффициент 

латентности 
Украина 84 [17, c.7] 320-420  

[14, c.155] 
3,8-5,0 Количество проблемных 

наркоманов, тыс.чел. 
Россия 350 [18, c.273] 1600-1800 

 [14, c.155] 
4,6-5,1 

Украина  нет данных нет данных - Смертность от наркотиков, тыс.чел. 
в год Россия cвыше 100 [19] нет данных - 

 
Таким образом, коэффициент латентности количества наркоманов в Украине и в России примерно одинаков и находится в 

пределах 4-5-ти. Смертность от наркотиков в России по оценкам специалистов Федеральной службы РФ по наркоконтролю 
составляет свыше 100 тысяч человек в год в возрастном сегменте 15-30 лет [19]. А сколько умирает всех наркоманов? По Украине 
официальная информация о смертности от наркотиков отсутствует. Оценки врачей-наркологов дают во много раз большие 
цифры смертности от наркотиков в Украине. Так, врач-психиатр, директор украинско-американского бюро по защите прав 
человека С. Глузман, ссылаясь на исследования, утверждает, что в «Украине ежегодно от передозировок и болезней, связанных с 
применением наркотиков, умирает 120 тысяч человек» [22]. 

Очень велика в Украине смертность от алкоголизма. Официальные данные, несмотря на чрезвычайную важность этой 
проблемы, отсутствуют. Экспертные оценки колеблются от 40 тысяч смертей в год [23] до 100 [24] и даже 140 тысяч 
[25].Количество сильно пьющих оценивается в 3-5 млн. человек или около трети взрослого мужского населения Украины [23]. 

Вследствие отсутствия официальных данных и значительного различия экспертных оценок о смертности от наркотиков и 
алкоголизма в Украине, проведем свои собственные оценки, опираясь на официальные данные об общей смертности. 

Для оценки значений избыточной смертности в Украине (или сверхсмертности) используем метод косвенной 
стандартизации [26, с.123], общий уровень сверхсмертности в заданной возрастной группе определяется по формуле: 

               (3) 
где Mi(t) – абсолютное значение смертности в возрастной группе i в год t для анализируемой страны (Украина); MΔi(t) – 

абсолютное значение избыточной смертности (сверхсмертности) в анализируемой стране по сравнению со страной-эталоном в 
возрастной группе i в год t. Общая сверхсмертность получается суммированием сверхсмертности для различных возрастных групп. 

По указанному принципу было найдено значение сверхсмертности в Украине по сравнению с двумя эталонами или 
уровнями: 

1) По отношению к смертности в Австрии; 
2) По отношению к смертности в Украине в 1990 году. 
Этот анализ показал, что смертность в Украине в возрастных группах 0-24 года снижается по отношению к смертности в 

СССР, смертность в возрасте свыше 55 лет резко повысилась в начале 1990-х годов, но затем медленно снижается. И только 
смертность в возрастном диапазоне 30-55 лет неуклонно повышается. В целом ее суммарное значение для мужчин и женщин этого 
возрастного диапазона может быть оценено в 25-30 тысяч смертей в год. 

 

 
Рис. 1. Сверхсмертность в Украине по возрастным группам (по оси у-ов приведено значение смертности на 100 тысяч 

человек) 
 

Общий уровень смерхсмертности в Украине в последние годы составляет около 200 тысяч смертей в год. Часть этой 
сверхсмертности связана просто с меньшим душевым ВВП в Украине по отношению к развитым странам. В частности, согласно 
полученным в [2, с.10] оценкам, увеличение душевого ВВП с 3000-10000 долларов (Украина) до 25000 долларов и выше приводит 
при прочих равных условиях к повышению продолжительности жизни примерно на 5 лет. Учитывая, что продолжительность 
жизни мужчин в Украине (среди которых и наблюдается основная часть сверхсмертности) в среднем на 16-18 лет ниже, чем в 
развитых странах, и в том числе в Австрии, следует 50-60 тысяч из общей сверхсмертности в Украине отнести на экономические 
условия и уровень медицины. Еще от 10 до 20 тысяч смертей в год, по-видимому, связано с менее ответственным, чем в развитых 
странах, отношением к своей и чужой жизни, что приводит к повышенному уровню убийств и самоубийств, смертности в ДТП, на 
производстве, несчастных случаях в быту и т.п. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 26

Таким образом, на долю алкоголизма и наркомании в Украине, вместе взятых, приходится 120-140 тысяч смертей в год. 
Если принять на основании повышения смертности в Украине в последние годы смертность от наркомании в 30 тысяч смертей в 
год, то на долю алкоголизма остается 90-110 тысяч смертей в год, что практически совпадает с результатами работы [24].  

Расчет экономической цены наркомании в Украине (Ld) в общем случае можно провести по следующей формуле: 

   (4), 
где: 
 td – среднее количество лет, которое не дорабатывает наркоман вследствие преждевременной смерти (25);  
Ndm – смертность от наркотиков в Украине (30 тысяч смертей в год);  
Ndi–количество инъекционно-зависимых наркоманов в Украине (300 тысяч человек), - считается, что они не вносят 

никакого вклада в ВВП; 
Ndt – количество «легких» наркоманов в Украине (один миллион человек);  
kdt – коэффициент уменьшения вклада в ВВП «легких» наркоманов (0,3);  
Cd – общая стоимость потребленных в Украине наркотиков (свыше 3-х млрд. долл. в абсолютной стоимости или около 5 

млрд. долл. по ППС);  
Сdpr – убытки, связанные с лишением свободы из-за наркотиков;  
Cg – расходы системы юстиции.  
Потери, связанные с лишением свободы из-за наркотиков, можно оценить следующим образом: общее число задержанных 

(следственные изоляторы) и осужденных в Украине по данным департамента государственной криминально-исполнительной 
службы (сайт www.kvs.gov.ua) составляет около двухсот тысяч человек. Согласно данным по России, примерно шестая часть всех 
заключенных осуждена в связи с наркотиками. Если принять такое же соотношение и для Украины, получим около 30 тысяч 
человек. И последнее слагаемое (расходы системы юстиции) будет учтено позже, как государственные расходы на всю систему 
юстиции. 

При указанных значениях расчеты по выражению (4) дают значение экономической цены наркомании в Украине около 24 
млрд. долл. по ППС или около 7 % ВВП. 

Расчет экономической цены алкоголизма в Украине (La) можно провести по формуле, аналогичной той, по которой 
рассчитывались потери от наркомании: 

  (5) 
где: 
- ta – среднее количество лет, которое не дорабатывает алкоголик вследствие своей смерти (15);  
- Nam – смертность от алкоголизма в Украине (100 тысяч смертей в год);  
- Nat – количество сильно пьющих в Украине (5 млн. человек [23]); 
- kat – коэффициент уменьшения вклада в ВВП сильно пьющих (0,3); 
- Capr – убытки, связанные с лишением свободы из-за алкоголя (50 тысяч человек). 
Заметим, что при принятых в выражении (5) значениях количество потерянных человеко-лет (около 3-х миллионов) 

практически совпадает с данными, полученными в работе [24]. 
Расчеты по выражению (5) дают значение экономической цены алкоголизма в Украине около 33 млрд. долл. по ППС или 

около 11 % ВВП. Следует заметить, что это самая нижняя оценка потерь, основанная на оценке непосредственного уменьшения 
трудового вклада. Сюда не включены потери, связанные со снижением качества труда и вообще человеческого потенциала из-за 
пьянства; потери в социальной сфере: разрушение морали, плохое воспитание детей или даже отказ от них, неполные семьи, 
снижение количества браков, снижение рождаемости и многое другое. 

Оценим потери ВВП в Украине вследствие нелегального вывоза капитала. В работе [3] эксперты МВФ приводят для 
Украины значения в 14-20 млрд. долл. в 2008 г. Если учесть, что с учетом теневой экономики ВВП Украины составил в 2008 г. 
около 200 млрд. долларов, то потери ВВП в процентном отношении можно оценить в 7-10 % (в среднем – 8 %). 

Суммируем в таблице потери ВВП от всех рассмотренных видов преступлений. 
Таблица 3 

Экономическая цена различных видов преступности (а также алкоголизма) в Украине в процентах от ВВП 
Вид преступления Экономические потери, в % от ВВП 

Общая преступность 15 
Наркотики 7 
Алкоголизм 11 
Вывоз капитала 8 
Всего: 41 

 
РЕЗЮМЕ 
В работе с использованием модифицированных авторами зарубежных методик оценены экономические потери в Украине от общей 
преступности, наркомании, алкоголизма и вывоза капитала (примерно 40 % ВВП). Поскольку официальные данные о смертности 
от наркотиков и алкоголизма в Украине отсутствуют,  по разработанной авторами методике оценены человеческие потери от 
наркомании (тридцать тысяч смертей в год) и алкоголизма (примерно сто тысяч смертей в год). 
Ключевые слова:  цена преступности, общая преступность, наркомания, алкоголизм, экономические потери. 
 
РЕЗЮМЕ 
В роботі з використанням модифікованих авторами зарубіжних методик оцінені економічні втрати в Україні від загальної 
злочинності, наркоманії, алкоголізму та вивезення капіталу (приблизно 40% ВВП). Оскільки офіційні дані про смертність від 
наркотиків і алкоголізму в Україні відсутні, за розробленою авторами методикою оцінені людські втрати від наркоманії (тридцять 
тисяч смертей на рік) і алкоголізму (приблизно сто тисяч смертей на рік). 
Ключові слова: ціна злочинності, загальна злочинність, наркоманія, алкоголізм, економічні втрати. 
 
SUMMARY 
In this paper, in using modified techniques of foreign authors evaluated the economic losses in Ukraine of the total crime, drug addiction, 
alcoholism, and the export of capital (approximately 40% of GDP). Since official data on mortality from drug and  
alcohol abuse in Ukraine does not, by the method developed by the authors assessed the  
human toll of drug addiction (thirty thousand deaths per year) and alcohol (about one hundred thousand deaths per year). 
Keywords: the price of crime, general crime, drug addiction, alcoholism, economic losses. 
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МЕХАНІЗМИ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ 
 

Дубель В.М., ДонНУ  
 
Необхідність трансформаційних процесів, спрямованих на перехід до сталого розвитку національної економіки обумовлена 

особливостями сучасного стану соціально-економічної системи, що склалася протягом останніх років. За умов техногенного типу 
розвитку на території України накопичилася купа взаємопов’язаних проблем різної природи. Збільшити ефективність використання 
виробничих можливостей, людського потенціалу, сприяти збереженню та покращенню навколишнього середовища може перехід 
на шлях еколого-економічного розвитку, тому актуальність даної теми не викликає сумніву. 

Метою даної роботи є визначення оптимальних механізмів переходу України до еколого-економічного типу розвитку.  
Проблемам переходу до сталого розвитку в глобальному масштабі та особливостям переходу до еколого-економічного 

розвитку окремих соціально-економічних систем присвячені роботи таких вчених і громадських діячів, як Александров І.О., 
Алимов О.М., Геєць В.М., Дорогунцов С.І., Жаліло Я.А., Куруленко С.С., Макогон Ю.В., Мельник Л.Г., Мочерний С.В.,. 
Пастернак-Таранушенко Г.А., Третьяков С.В., Хвесик М.А., Черніченко Г.О. та інших. Переважна більшість вчених підтримують 
концепцію сталого розвитку взагалі та пріоритетність запровадження принципів сталого розвитку при формуванні основних засад 
соціально-економічного розвитку України зокрема. Проте, невизначеним залишаються конкретні механізми переходу до принципів 
сталого еколого-економічного розвитку. 

Під механізмом еколого-економічного розвитку розуміється внутрішня структура, підпорядкованість та послідовність 
стадій процесу втілення конкретних кроків для досягнення кінцевого результату – переходу до еколого-економічного розвитку 
країн. 

При визначенні механізмів еколого-економічного розвитку України потрібно враховувати світовий досвід та особливості 
сучасного стану глобалізаційних процесів. Подальше впровадження принципів еколого-економічного розвитку в національну 
економіку України пропонується вести за економічним, екологічним, соціальним, політичним, міжнародним та іншими 
напрямками. 

В економічному напрямку Україні насамперед треба значно покращити головні показники економічного розвитку. 
Показник ВВП на душу населення в Україні в 2009 році склав 2468 дол. США. Навіть в порівнянні з найближчими країнами 
показник ВВП на душу населення в Україні значно поступається і становить 28% відповідного показника в Російській Федерації, 
49% від розміру ВВП на душу населення в Білорусі, 21% - Латвії, 17% - Естонії. Порівнювати показник ВВП на душу населення в 
Україні з аналогічним показником в розвинених країнах навіть некоректно, бо в середньому він поступається в 17 разів. В Україні 
від’ємне зростання ВВП в 2009 р. сягнуло -15,1%. [1] 

Причинами такого значного відставання України за рівнем ВВП на душу населення та темпами його зростання є небажання 
здійснювати перехід на нові правила взаємодії між суспільством, людиною, державою, навколишнім середовищем. В цьому сенсі 
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доречним може стати перспектива переходу до еколого-економічної моделі розвитку. Для України такий тип розвитку допоможе 
значно збільшити ефективність використання виробничих можливостей, людського потенціалу, збереже та покращить стан 
навколишнього середовища. 

Низька конкурентоспроможність поставила економіку України в залежне становище від світової кон’юнктури, що особливо 
позначилося під час світової економічної кризи 2008 року. В структурі українського експорту основними групами товарів є 
сировина та продукція з низькою часткою доданої вартості. Лише 3-5% обсягу експорту промислових товарів України належить до 
категорії високотехнологічного. При тому в Україні є перспективи для виробництва високотехнологічної продукції як для 
національних потреб, так і для експорту. Такий крок призведе до покращення стану навколишнього середовища та значного 
підвищення розміру ВВП країни.  

Відповідна структура економіки призводить до забруднювання навколишнього середовища України, споживання зайвої 
енергії, виснаження природних ресурсів.  

Позитивним кроком в питанні переходу до еколого-економічного розвитку є скорочення порівняно з 1990 р. на 39% обсягу 
споживання енергії на душу населення. При цьому спостерігається зростання обсягу ВВП на душу населення з 2000 р., що також є 
ознакою більш ефективного використання енергії. Україна примушена споживати менше енергії з огляду на обмеженість власних 
енергетичних ресурсів. Проте, країна має значний потенціал відновлювальних джерел енергії, що використовується в 
недостатньому обсязі. До найбільш перспективних джерел відновлювальної енергії на території України належать енергія вітру, 
сонячна енергія та енергія біомаси. Також в Україні є значні запаси метану та сланцевого газу, які можна використовувати в 
побутових та виробничих потребах. В Україні навіть є досвід використання шахтного метану, зокрема на шахті ім. Засядько в 
Донецьку. Значний потенціал в регіональному масштабі мають енергія малих річок. 

В наступні роки значну частку в енергетичному балансі країни може зайняти сланцевий газ. За оцінками Мінприроди 
запаси сланцевого газу становлять 11,3 трлн. м3 на території Донбасу, в Центральному басейні - 8 трлн. м3, на території Волині і 
частини Поділля - понад 3 трлн. м3, газ сланцевих пісків - 8 трлн. м3. Разом з шахтним газом всього виходить не менше 30 трлн. м3. 
Причому, ця цифра після докладного вивчення може подвоїтися. [2] 

Серед механізмів переходу до еколого-економічного розвитку України потрібно окремо відзначити фінансову стабілізацію. 
Рівень інфляції в Україні в 2009 р. становив 13,4%, що в 2,6 рази перевищує середній показник по групі країн з транзитивною 
економікою. В 2010 році за даними державного комітету статистики рівень інфляції в Україні знизився до 9,1%. [3] 

В технічному і технологічному плані економіка України являє собою нагромадження морально застарілого і фізично 
зношеного обладнання. Зосередження підприємств важкої індустрії призвели до виснаження природних ресурсів та накопичення 
значних обсягів відходів різного ступеня небезпеки. На підприємствах країни протягом 2010 року утворилося 419,2 млн. т 
небезпечних відходів, переважна більшість з яких (417,5 млн. т або 99,6%) – це відходи IV класу небезпеки. [3] 

Серед механізмів впливу на структурні зміни в економіці України можна виділити наступні. 
1. Впровадження економічних важелів впливу на користувачів природних ресурсів з метою вдосконалення системи 

природокористування. 
2. Законодавча підтримка підприємств, що застосовують новітні технології, продукція яких має високу частку доданої 

вартості і мінімальний шкідливий вплив на стан навколишнього середовища. 
3. Проведення відповідної тарифної політики, спрямованої на перехід до принципів раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища, економію ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій тощо. 
4. Інформаційна підтримка підприємств, що працюють за принципами еколого-економічного розвитку. 
В екологічному напрямку головними критеріями переходу до еколого-економічного розвитку повинні стати показники 

викидів шкідливих речовин в повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води, моря тощо. В цьому контексті потрібно впровадження 
сучасних технологій в усі сфери життя з метою мінімізації негативного впливу суспільного виробництва на стан навколишнього 
середовища. Не менш важливим є ставлення суспільства до стану навколишнього природного середовища. 

В екологічному напрямку механізм переходу України до еколого-економічного типу розвитку передбачає на ступне. 
 Зменшення викидів СО2 та інших парникових газів. 
 Збільшення площі лісів. 
 Впровадження систем замкнутого циклу. 
 Контроль за станом навколишнього середовища. 
 Поліпшення стану становища водоймищ, атмосферного повітря. 
 Відновлення плодючості ґрунтів. 
 Використання вторинних ресурсів тощо. 
Протягом 1990-2010 рр. Україна досягла значного покращення екологічних показників розвитку. Викиди СО2 в метричних 

тоннах на душу населення в 2010 р. порівняно з 1990 р. скоротилися вдвічі. Але з 2000 р. почалося поступове зростання показника 
викидів СО2 в метричних тоннах на душу населення, що було викликане пожвавленням економічних процесів в країні та 
зростанням обсягів виробництва. Ще одним фактором, що вплинув на зростання на початку нового тисячоліття обсягів викидів СО2 
є частковий перехід України із споживання російського газу на вітчизняне кам’яне вугілля.  

За показником викидів метану в еквіваленті СО2 серед країн з транзитивними економіками Україна займає друге місце 
після Російської Федерації. Обсяги викидів метану в Україні порівняно з 1990 р. скоротилися вдвічі. Значну частку викидів метану 
при застосуванні спеціальних технологій можна використовувати в промисловості, транспорті, для опалювання приміщень тощо. З 
цієї точки зору значні обсяги метану в Україні можуть слугувати потенціальним паливом. 

Викиди закису азоту в Україні в еквіваленті СО2 порівняно з 1990 р. скоротилися втричі. За розміром викидів закису азоту 
серед країн з транзитивними економіками Україна поступається лише Російській Федерації.  

Головним фактором зменшення викидів парникових газів в Україні є скорочення обсягів використання органічного палива. 
Найбільш ефективними при цьому є два основних шляхи. По-перше, скорочення споживання енергоносіїв (промисловість, 
транспорт, населення). По-друге, перехід на використання відновлювальних (альтернативних) джерел енергії. В стратегічній 
перспективі Україна може розраховувати на скорочення обсягів споживання енергоносіїв через перехід до нових технологій і 
випуск наукоємної продукції,та скорочення випуску матеріалоємної та енергоємної продукції. 

Площа лісів в Україні в 2010 р. становила 17,6%, що на 1,5% більше, ніж в 1990 р. Україна значно відстає від біологічно 
обґрунтованої норми площі лісів в 28%. Зважаючи на природні особливості території України лісові масиви можна розводити 
практично всюди, але економічно обґрунтовано це робити найбільш адаптованих місцях. Перспективним з точки зору збільшення 
площі лісів виглядає центральний регіон України, де в недалекому минулому лісами було вкрито до 50% поверхні. Найбільш 
поширеними для цієї природної зони є діброви. Окрім екологічної та естетичної цінності ліси можуть служити джерелом цінної 
деревини в майбутньому. За правильного ведення лісового господарства 1 га лісу в рік може давати до 4 м3 деревини без втрат для 
екосистем.  

Розмір ВВП на одиницю енергоспоживання в Україні становить лише 32% відповідного показника розвинених країн. 
Зростання ефективності енергоспоживання в Україні зросло на 30% порівняно з 1990 р. Тож ефективність використання енергії в 
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Україні з точки зору підвищення ВВП залишається низькою, що є суттєвою перешкодою для еколого-економічного розвитку 
країни. (Рис. 1.) 

 
Рис. 1. Співвідношення показників ВВП на одиницю енергоспоживання (дол. США за кг нафтового еквівалента) та 

споживання електроенергії на душу населення, тис. кВт год. в Україні протягом 1990-2007 рр. 
 
Механізм переходу до еколого-економічної моделі розвитку повинен відбуватися за рахунок впровадження збалансованих 

моделей виробництва та споживання і передбачати ліквідацію залежності між економічним розвитком і деградацією 
навколишнього середовища. Головним принципами природокористування при цьому є підвищення ефективності використання 
природно-ресурсного потенціалу та удосконалення системи управління природокористуванням.  

Прагнення перекласти фінансування природоохоронних заходів на підприємства-забруднювачі навколишнього природного 
середовища призводять до підвищення цін виробленої продукції. Таким чином, винуватцями виснаження природи є не виробники, 
а споживачі матеріальних благ. Саме зростання споживання змушує виробників збільшувати навантаження на природу, а слідом за 
цим і збільшувати фінансування природоохоронних заходів, що призводить до зростання цін на продукцію. У кінцевому підсумку 
основний тягар з фінансування природоохоронних заходів лягає на споживачів. За умов капіталістичної системи виробництво 
керується не вимогами покупця, а прагненням забезпечити високий дохід і зростаючий попит на товари. 

В соціальному напрямку механізм переходу до еколого-економічного розвитку України передбачає: 
 підвищення якості життя населення; 
 стабілізацію чисельності населення шляхом підвищення народжуваності, зменшення смертності,збільшення 

тривалості життя; 
 захист материнства й дитинства; 
 підвищення рівня медичного обслуговування. 
 зниження рівня безробіття; 
 зростання доходів населення. 
Показник народжуваності в Україні один з найменших в світі, що в сукупності з одним з найбільших в світі показників 

смертності робить країну лідером за темпами процесу депопуляції. (рис. 2.)  

 
Рис. 2. Народжуваність, смертність, природний приріст в Україні в 1990-2008 рр., осіб на 1000 осіб населення. 
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Чисельність населення України невпинно скорочується. З 1993 р. по квітень 2011 р. чисельність населення України 

зменшилася з 52 млн. 244 тис. осіб до 45 млн. 724 тис. осіб. Втрати країни становили 6 млн. 520 тис. осіб. [3] Головним чином це 
відбувається через від’ємний показник природного приросту населення. Це є зайвим підтвердженням необхідності переходу до 
еколого-економічного типу розвитку, при якому людина є головною цінністю суспільного розвитку. 

Термін «якість життя» використовується для характеристики ступеня задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб 
людей у суспільстві. Таким чином, якість життя населення служить важливим соціально-економічним критерієм при виборі 
соціально-економічної політики держави. Перехід до еколого-економічного типу розвитку потребує забезпечення якісного стану 
навколишнього середовища, необхідного для підтримки здоров'я і гідного існування для людини. 

Тривалість життя українців залишається найнижчою в Європі – 69,3 роки. В суспільстві зростає навантаження на 
працездатне населення. Зараз частка працездатного населення становить 54%, але в найближчі роки цей показник почне 
скорочуватися. Причому, скорочуватися будуть абсолютні показники, що призведе до скорочення розміру ВВП та дефіциту 
робочої сили. Вже в найближчому майбутньому країна може перетворитися в імпортера робочої сили, що призведе до значних 
міграційних процесів, наслідки яких не завжди можуть бути позитивними. 

Головним механізмом підвищення народжуваності населення в Україні вважається підвищення матеріальної допомоги при 
народженні дитини. Але цей крок не вирішує усієї сукупності проблем. Найкращої динаміки показників природного руху 
населення вдалося досягти при стабілізації соціально-економічного становища до початку світової економічної кризи. 

Серед позитивних змін в соціальній сфері України можна відзначити скорочення коефіцієнта дитячої смертності. В 2010 р. 
цей показник становив 9,1 осіб на 1000 народжених живими. Це свідчить про розвиток медицини, зокрема в питанні охорони 
материнства і дитинства. В Україні останніми роками підвищився середній вік жінок, що народжують та з’явилося більш 
відповідальне ставлення до народження дитини. 

Зростання захворюваності на туберкульоз відбувалося постійно з 1990 р., коли він дорівнював 41 особі на 100 тис. 
населення. В 2008 р. показник захворюваності на туберкульоз становив 100 осіб на 100 тис. осіб населення. Головна причина 
такого ганебного явища – падіння рівня доходів населення та купівельної спроможності, що призвели до порушення раціону 
харчування. Не випадково захворювання на туберкульоз поширене в країнах, що розвиваються. 

 

 
 

Рис. 3. Механізми переходу України до еколого-економічного типу розвитку 
В правовому напрямку механізм переходу України до еколого-економічного розвитку розрахований на адаптацію 

законодавчої бази до нових вимог еколого-економічного розвитку, взаємостосунків між природою і суспільством, відповідність 
міжнародним і європейським стандартам. В цьому сенсі першочерговим є прийняття законодавчих актів про пільги для 
підприємств, що застосовують новітні технології, продукція яких має високу частку доданої вартості і мінімальний шкідливий 
вплив на стан навколишнього середовища.  

Організаційний механізм еколого-економічного розвитку України передбачає: 

Механізми еколого-економічного розвитку України 

Економічний 
 проведення тарифної 
політики, спрямованої на 
перехід до принципів 
раціонального 
природокористування та 
охорони навколишнього 
середовища; 
 впровадження 
економічних важелів 
впливу на користувачів 
природних ресурсів з 
метою вдосконалення 
системи 
природокористування 
 організація і 
фінансування НДДКР в 
природоохоронній сфері; 
 надання субсидій 
підприємствам, що 
застосовують 
ресурсозберігаючі та 
природоохоронні 
технології; 
 надання податкових пільг 
соціально значущим 
підприємствам; 
 надання позик для 
розвитку та впровадження 
ресурсозберігаючих 
технологій; 
купівлі-продажу прав на 
забруднення тощо 

Екологічний 
 контроль за станом навколишнього 
середовища. 
 поліпшення стану становища 
водоймищ, атмосферного повітря, 
ґрунтів;  
 збільшення площі лісів; 
 використання вторинних ресурсів; 
 скорочення обсягів споживання 
традиційних енергоносіїв; 
 перехід до нових технологій і 
випуск наукоємної продукції; 
 впровадження систем замкнутого 
циклу; 
 скорочення випуску матеріалоємної 
та енергоємної продукції; 
 зменшення викидів парникових 
газів 
 перехід на використання 
відновлювальних (альтернативних) 
джерел енергії. 
 підвищення ефективності 
використання природно-ресурсного 
потенціалу та удосконалення системи 
управління природокористуванням; 
 встановлення екологічних 
стандартів, норм, квот тощо; 
 екологічне інспектування і 
ліцензування діючого виробництва; 
 підвищення екологічної свідомості 
населення. 

Політичний 
 приведення 
законодавчої бази у 
відповідність до вимог 
еколого-економічного 
розвитку; 
 розробка 
природоохоронного 
законодавства і контроль 
за його виконанням;  
 прийняття законодавчих 
актів про пільги для 
підприємств, що 
застосовують новітні 
технології, продукція яких 
має високу частку доданої 
вартості і мінімальний 
шкідливий вплив на стан 
навколишнього 
середовища; 
 відповідність 
українського 
законодавства 
міжнародним та 
європейським 
стандартам; 
  інформаційна 
підтримка підприємств, 
що працюють за 
принципами еколого-
економічного розвитку. 

НАПРЯМКИ 

Соціальний 
 стабілізація 
соціально-
економічного 
становища; 
 підвищення якості 
життя; 
 стабілізацію 
чисельності 
населення шляхом 
підвищення 
народжуваності, 
зменшення 
смертності; 
 захист материнства 
й дитинства; 
 підвищення рівня 
медичного 
обслуговування; 
 збільшення 
тривалості життя; 
 зниження рівня 
безробіття; 
 зростання доходів 
населення; 
 підвищення рівня 
освіти; 
 підготовка 
спеціалістів з 
забезпечення еколого-
економічного 
розвитку. 
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 реалізацію загальнонаціональних проектів природоохоронного призначення; 
 формування екологічної інфраструктури; 
 екологічну експертизу проектів, пов’язаних з загрозою для населення та навколишнього середовища; 
 контроль за станом навколишнього середовища. 
 економію усіх видів ресурсів; 
 сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій; 
 організацію НДДКР в природоохоронній сфері; 
 інформаційну підтримку підприємств, що працюють за принципами еколого-економічного розвитку. 
 підготовку спеціалістів з забезпечення еколого-економічного розвитку. 
В технічному напрямку механізм переходу до еколого-економічного розвитку передбачає: 
 впровадження енергозберігаючих технологій; 
 застосування новітніх технології з метою випуску продукції з високою часткою доданої вартості і мінімальним 

шкідливим впливом на стан навколишнього середовища; 
 впровадження систем замкнутого циклу; 
 перехід до випуску наукоємної продукції; 
 скорочення випуску матеріалоємної та енергоємної продукції; 
 перехід до використання переважно відновлювальних ресурсів.  
Врахування міжнародного аспекту в механізмі впровадження еколого-економічного розвитку обумовлено значимістю для 

України процесів глобалізації 
Механізми переходу України до еколого-економічного типу розвитку можна представити у вигляді наступної схеми. (Рис. 

3.) 
Таким чином, необхідність трансформаційних процесів, спрямованих на перехід до еколого-економічного типу розвитку 

обумовлена особливостями сучасного стану соціально-економічної системи України, що склалася протягом останніх років.  
Механізм переходу України до еколого-економічного типу розвитку повинен враховувати різні напрямки: економічний, 
екологічний, соціальний, політичний і т.д. 
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Определяющим фактором конкурентоспособности продукции в современном производстве является уровень технологий. 

Поэтому особенно актуально на сегодняшний день инновационное развитие машиностроительной отрасли, которая является 
фундаментом любой развитой экономики.  

Машиностроение – отрасль достаточно сложная и разнообразная, для ее развития требуются самые различные 
инновации. Общей проблемой для большинства машиностроительных предприятий на сегодняшний день является проблема 
качества и свойств материалов, используемых для производства, и, как следствие – проблема качества конечной продукции, а 
также технологий, применяемых в производстве. 

Можно выделить следующие причины низкой конкурентоспособности машиностроительных предприятий Украины: 
последствия закрытости советской экономики; низкие темпы научно-технического прогресса; отсутствие моральных и 
материальных стимулов к повышению качества продукции и расширению ассортимента, обновлению производственного аппарата 
и внедрению передовых технологий производства; износ основных производственных фондов и используемых технологий, а также 
падение масштабов производства в промышленности из-за разрыва хозяйственных связей. Эти факторы обусловили крайне низкую 
конкурентоспособность промышленной продукции украинских машиностроительных предприятий и поставили задачу повышения 
конкурентоспособности национальной экономики в разряд первоочередных задач. 

Теоретический генезис конкурентоспособности прослеживается от трудов А. Смита, Т. Мальтуса, Д. Риккардо, И. 
Шумпетера, М. Портера, Дж.Ю. Стиглица до трудов таких экономистов как Р. Барро, Г. Манькива, Д. Йогерсена и др. Вопросы 
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экономико- управленческого, технологического, социального аспектов становления, функционирования и развития мирового и 
украинского машиностроения отражены в работах М. Антонченко, П. Голанюка, П. Давидова, О. Гурченкова, О. Майстеренко, А. 
Маренич, И. Астаховой, М. Ермоловой и других. 

Нерешенными проблемами в данной области являются: низкое качество производимой продукции, устаревший 
ассортимент, низкие темпы обновления производственных мощностей, недостаточно высокое качество материалов и заготовок, 
устаревшее оборудование, низкая степень вовлеченности украинских предприятий в мировой научно-технологический обмен.  

Целью данной статьи является исследование и выявление проблем машиностроительной отрасли Украины, а также 
предложение путей их решения и повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения. 

Конкурентоспособность – многосторонняя экономическая категория, которая может рассматриваться на нескольких 
уровнях: конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслей, стран. Между всеми этими уровнями существует 
достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость [1]. 

Конкурентоспособность предприятия может определяться по следующим показателям на разных уровнях: 
 доля компании на рынке; 
 способность к развитию, производственные и сбытовые мощности; 
 стратегия «продукт – рынок»; 
 способность высшего руководства компании принимать такие решения, которые реализуют на практике три первых 
фактора конкурентоспособности компании; 
 итоги функционирования компании в предыдущем периоде (важна прибыль компании как источника ресурсов борьбы 
за рынок); 
 скорость реакции на изменения рынка; 
 гибкость принятия решений; 
 умение с минимальными потерями преодолеть кризисные явления; 
 широкая диверсификация. 
Как свидетельствует зарубежная практика [1], сегодня на первый план в мировой конкурентоспособности выходят 

качественно-ценовые факторы, из которых важнейшими становятся высокий технический уровень, новизна, наукоемкость 
выпускаемых изделий, низкие издержки их производства. Поэтому повышение эффективности управления качеством продукции и 
затратами, а, следовательно, и управления конкурентоспособностью является на современном этапе экономического развития 
объективной необходимостью. 

Из мирового опыта известно, что передача предприятий в собственность их работников пользуется во многих странах 
поддержкой на государственном уровне, регулируются соответствующими законодательными актами, поощряется льготными 
кредитами и, как отмечают зарубежные специалисты, является эффективной формой частной собственности для средних и 
крупных предприятий [2]. 

Также следует отметить, что решению проблем повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции 
должна быть подчинена инвестиционная и инновационная политика предприятия, выбор приоритетных направлений 
использования финансовых ресурсов на выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ. 

Проблема конкурентоспособности продукции в Украине в последние годы стала одной из наиболее активно 
обсуждаемых тем в развитии экономической науки. Если в экономически развитых странах причины столь значительного интереса 
к этой проблеме заключаются в огромных производственных потенциалах, накопленных этими странами, интернационализации и 
глобализации экономики, которые привели к ужесточению конкурентной борьбы на внутренних и международных рынках, то 
причины чрезвычайной актуальности этой проблемы в Украине, как и в странах СНГ, несколько иные [3]. 

Ранее названные факторы обусловили крайне низкую конкурентоспособность промышленной продукции украинских 
предприятий и поставили задачу повышения конкурентоспособности национальной экономики в разряд первоочередных задач [4]. 
В данный момент Украина находится на мировом рынке высокотехнологичной продукции на позициях аутсайдера, так как не 
принадлежит ни к одной из ведущих групп поставщиков высокотехнологичной продукции и не имеет достаточно развитого 
внутреннего механизма рыночного и государственного регулирования данного рынка. 

На мировом рынке конкурентоспособными признано менее 1 % украинских товаров и услуг. В то же время, экономика 
Украины на 70 % зависит от экспорта [6]. Однако товарная номенклатура товаров, реализуемых на внешнем рынке, по-прежнему 
состоит из товаров сырьевой группы и полуфабрикатов: металлопродукции, минеральных продуктов и продукции химической 
отрасли, которые составляют 65 % украинского экспорта [7]. В условиях того, что Украина почти полностью зависит от внешних 
энергетических ресурсов, а энергоемкость вышеприведенной продукции в стране самая высокая в Европе, невозможно говорить о 
конкурентоспособности или прибыльности украинского производства и экспортных операций. 

Поэтому наиболее остро для Украины стоит задача повышения конкурентоспособности продукции машиностроительных 
предприятий, в том числе на мировом рынке. На современном этапе членства Украины в ВТО машиностроение как отрасль 
ощущает негативные последствия этого. Однако, специалисты утверждают [8], что эффект для каждого отдельного сектора отрасли 
различен. 

Повышение конкурентоспособности промышленной продукции должно непосредственно инициировать рост уровня 
конкурентоспособности соответствующих предприятий, отраслей и промышленного сектора экономики страны в целом. Поэтому 
при решении комплексной проблемы повышения конкурентоспособности отечественного промышленного производства в первую 
очередь необходимо обращать внимание на реализацию мероприятий, обеспечивающих увеличение конкурентоспособности 
соответствующих видов продукции. 

На сегодняшний день основными проблемами для отрасли являются следующие: 
• неудовлетворительное техническое и технологическое состояние предприятий (уровень износа основных 

средств – 63,6%, коэффициент обновления – 6,6%, коэффициент интенсивности выбытия – 0,8%); 
• убыточная деятельность почти половины машиностроительных предприятий из-за роста цен на 

энергоносители и металлопродукцию, низкий уровень платежеспособности потребителей, отсутствие собственных оборотных 
средств; 

• недостаточное развитие внутреннего рынка; 
• отсутствие механизма защиты и поддержки интересов отечественного производителя; 
• несвоевременное и не в полном объеме финансирование из госбюджета угольных предприятий – потребителей 

продукции угольного машиностроения (в 2009 году бюджетных средств поступило в сумме 54,6 млн. грн., что в 3,5 раза меньше, 
чем в 2008 году), незначительные объемы приобретения горношахтного оборудования; 

• несовершенная система налогообложения; 
• высокая материалоемкость и энергоемкость продукции; 
• невысокое качество и надежность производимой продукции; 
• незначительная доля производства наукоемкой продукции. 
Решение этих проблем на государственном и региональном уровнях должно рассматриваться по следующим 

направлениям: 
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1. Разработка государственных программ развития государственных монополий (ГЗАО «Укрзалізниця», НЭК «Укрэнерго» и 
др.), в которых предусмотрена модернизация и обновление их основных фондов путем закупки оборудования у отечественных 
заводов- производителей. 

2. Разработка комплексной государственной программы угольной промышленности Украины, в которой необходимо 
предусмотреть средства на капитальное строительство и техническое перевооружение шахт. 

3. Усовершенствование системы налогообложения, снижение налоговой нагрузки на плательщиков (уменьшение ставки 
налогообложения прибыли с 24% до 20% при условии реинвестирования прибыли, НДС – с 20% до 16% и др.). 

4. Благоприятствование созданию производственных кластеров в машиностроении и кооперация с другими отраслями 
экономики, в первую очередь с металлургическими предприятиями. 

5. Постоянный мониторинг работы отрясли с целью прогнозирования основных показателей развития в краткосрочном и 
среднесрочном периоде. 

6. Модернизация производства, обновление основных фондов за счет внедрения новых более продуктивных и 
энергосберегающих технологий. 

7. Создание машин и оборудования нового поколения путем внедрения в производство инновационных технологий. 
8. Усиление маркетинговой работы по выявлению новых рынков сбыта продукции. 
9. Оздоровление финансового состояния убыточных предприятий путем отделения непродуктивных производств, 

высвобождение себестоимости продукции от непроизводственных расходов. 
10. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции и обеспечение за 

счет этого ее сертификации на соответствие внутренним и международным стандартам. 
Повышение эффективности деятельности машиностроительной отрасли Украины и ее конкурентоспособности должно 

быть обеспечено за счет: 
• создания машин и оборудования нового поколения для металлургического и агропромышленного комплексов, 

энергетики, транспорта; 
• оптимизации производственных возможностей горного машиностроения; 
• развития производства сложной бытовой техники; 
• широкого внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
Прирост производства в машиностроительной отрасли Украины за 6 мес. 2011 г. составил 33,5%. Предприятиям сферы 

деятельности Минпромполитики Украины с января по май удалось увеличить объемы производства на 61%, что, безусловно, 
является положительной тенденцией [9]. 

Проблема низкой конкурентоспособности машиностроительной продукции на международном уровне, а также развитие 
и размещение предприятий машиностроения Украины имеют следующие общие особенности: 

• территориальная организация, которая заключается в концентрации машиностроительного производства в 
крупных городах; 

• недостаточно эффективная отраслевая и организационная структура машиностроения, которая 
характеризуется развитием наукоемких отраслей с преобладанием в структуре производства универсальных предприятий с 
высокой материалоемкостью производства; 

• слабое развитие машиностроительной базы в средних и малых городах в отдельных регионах; 
• отсутствие комплексного развития машиностроения во многих машиностроительных центрах и регионах; 
• территориальная несовместимость предприятий ряда отраслей; 
• недостаточное развитие внутрирегиональной производственной кооперации, приводящее к возникновению 

чрезмерно дальних встречных и других неэффективных производственных связей. 
В рыночных условиях вопросы анализа конкурентоспособности в общем и конкурентоспособности предприятия в 

частности являются очень актуальными. Чтобы эффективно управлять конкурентоспособностью машиностроительного 
предприятия, необходимо правильно оценить ее уровень. Это позволит отследить динамику изменений этого показателя вследствие 
осуществления конкретных стратегических и тактических управленческих действий [10]. Однако, на сегодня большинство 
существующих методов оценивания конкурентоспособности предприятий имеют многочисленные недостатки или значительные 
ограничения в использовании. Это приводит к тому, что управление конкурентоспособностью часто происходит на основе 
искаженных данных о ней и приводит к существенным недостаткам в развитии предприятия. 

Наиболее совершенным из известных способов оценки конкурентоспособности предприятия является факторная модель, 
которая дает возможность получить обобщенное значение этого показателя, определить силу и направление влияния разных 
факторов на результирующий показатель. Конкурентоспособность предприятия характеризуется его способностью лучше, чем 
конкуренты, на протяжении определенного периода времени предлагать (изготавливать и реализовывать) покупателям 
высококонкурентоспособную продукцию, обеспечивать окупаемость текущих затрат предприятия и возможность дальнейшего 
роста объемов его деятельности, получать своевременно полную оплату за высококонкурентоспособную продукцию.  

В связи с этим предлагается следующая факторная модель оценки конкурентоспособности. Источником информации для 
модели послужили аналитические регистры учета по соответствующим бухгалтерским счетам предприятия, на примере ЗАО 
«Горловский машиностроитель». 

Для анализа конкурентоспособности используем такую модель: 
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где Dv – чистый доход от реализации продукции высокого уровня конкурентоспособности;  
Dy – чистый доход от реализации продукции всех уровней конкурентоспособности; 
Dk – другие операционные доходы; 
Dd–- доходы от финансовой и операционной деятельности; 
Pd – доля чистого дохода от реализации определенных видов продукции за вычетом величины продленной дебиторской 

задолженности за эту продукцию в общей сумме чистого дохода от реализации; 
Pv – доля чистого дохода от реализации продукции высокого уровня конкурентоспособности за вычетом величины 

продленной дебиторской задолженности за эту продукцию в общей сумме чистого дохода от реализации; 
Po – показатель окупаемости себестоимости реализованной продукции и соответствующей величины непокрытых всех 

других затрат за счет чистого дохода от реализации этих видов продукции всех уровней конкурентоспособности;  
n – индекс, который указывает, что показатель имеет отношение к исследуемому предприятию;  
k – индекс, который указывает, что показатель имеет отношение к его определенному конкуренту (или условно 

принимается за 1). 
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Если 0Dv , 0Dy  или 0Vd , то расчет результирующего показателя не осуществляется, и предприятие считается 

неконкурентоспособным. Если 1K , то предприятие является конкурентоспособным, если 1K , то уровень  

конкурентоспособности такой же, как у конкурентов, а если 1K , то предприятие менее конкурентоспособно, чем остальные.  
Для условий рассматриваемого предприятия (ЗАО «Горловский машиностроитель»), в силу того что в исследуемом 

периоде (2008-2010 гг.) 0Dv , можно сделать вывод о его недостаточной конкурентоспособности.  

Причинами низкой конкурентоспособности ЗАО «Горловский машиностроитель» и его продукции являются:  
• неудовлетворительные финансовые показатели работы предприятия, а именно: за 2010 год вместо 

запланированной прибыли получен чистый убыток в размере 2635,5 тыс. грн., финансовый результат составил -3235,8 тыс. грн. 
Наблюдается тенденция снижения дохода от реализации с 292775,5 тыс. грн. до 176093,4 тыс. грн.; снижение чистого дохода от 
реализации продукции на 96403,9 тыс. грн. в 2010 году по сравнению с 2009, снижение валовой прибыли на 18825,3 тыс. грн., а 
также снижение прибыли от операционной деятельности; 

• основные фонды предприятия в 2010 году амортизированы на 52,97%, а степень пригодности  47,03%, что на 
3,07% меньше, чем в 2009 г. Очень высоким является коэффициент износа, который отражает усиление тенденций старения 
средств труда; 

• затраты на производство в 2010 году уменьшились на 65764,5 тыс. грн. В структуре затрат на производство 
наибольший удельный вес занимают материальные затраты, которые составляют 93758,90 тыс. грн. (60,24%). Также в связи с 
инфляцией произошло увеличение доли амортизации в структуре затрат с 4,17% в 2009 году до 6,54% в 2010 году, соответственно; 

• сокращение собственного капитала на 2636,30 тыс. грн. в отчетном году (на 4,05% к имуществу), снижение 
величины собственных оборотных средств на 3656,30 тыс. грн. (что составило 4,27% к собственному капиталу). В структуре 
источников формирования имущества наблюдается тенденция увеличения заемных средств (на 81683,70 тыс. грн. или на 4,05% к 
имуществу) и долгосрочных займов (на 1593,20 тыс. грн. или на -15,76% к заемным средствам), что главным образом 
свидетельствует о зависимости предприятия от заемных средств. Также это подтверждает тот факт, что коэффициент финансовой 
независимости находится ниже нормы. 

• финансовое состояние данного предприятия находится в зависимости от кредиторов, поскольку коэффициент 
концентрации собственного капитала был ниже нормы и равнялся 0,1 в 2010 году. Увеличился коэффициент концентрации 
заемного капитала, что также не отвечает норме и свидетельствует о низкой финансовой устойчивости предприятия; 

• сокращение объема реализованной продукции в натуральном выражении в связи с финансовым кризисом, из-
за морального и физического старения оборудования, утраты потребительских свойств продукции, увеличения затрат на 1 грн. 
реализованной продукции и неблагоприятных изменений в структуре реализации; 

• отсутствие средств у предприятия на внедрение инноваций с целью повышения качества производимой 
продукции; 

• отсутствие высококонкурентоспособной продукции у предприятия в связи с неудовлетворительными 
финансовыми показателями (отсутствие прибыли, большая доля заемных средств, отсутствие затрат на инновации, износ 
оборудования), а также с существованием на рынке других, более высококачественных аналогов (по сравнению с товаром-
конкурентом анализируемый товар ниже по конкурентоспособности на 25,9%). 

В связи с вышеизложенным необходим поиск новых источников обеспечения инновационного развития предприятия и 
внедрение интегрированных форм взаимодействия со сторонними организациями, позволяющих повысить потребительскую 
ценность конечной продукции при условии выполнения требования минимизации общих издержек. 

В последнее время в условиях все более жесткой конкуренции на рынках потребителя, при обсуждении систем качества 
стал применяться термин «конкурентоспособное качество», что подразумевает не только соответствие нормам и стандартам, а 
наиболее полное удовлетворение потребностей конкретного заказчика [11].  

Постоянное улучшение системы управления качеством следует рассматривать как процесс, направленный на 
непрерывный рост результативности и/или эффективности организации в области ее политики целей на основе удовлетворения 
постоянно растущих требований и ожиданий потребителей. 

Важнейшей составляющей комплекса мер для поступательного наращивания объемов производства и продаж 
наукоемкой техники и оборудования с высоким ценностным потенциалом является разработка и реализация в системе 
корпоративного менеджмента организационно-экономического механизма управления товарной стратегией. 

В основу его формирования должны быть положены следующие основополагающие принципы товарной стратегии: 
• четкая экспортная ориентация товарной политики, увеличение экспорта продукции на мировой рынок; 
• расширение и освоение новых стратегических зон хозяйствования, новых рынков сбыта и закрепление на них 

за счет повышения конкурентных преимуществ и ценностных свойств выпускаемой техники и оборудования; 
• системный подход к диверсификации производства, постоянное обновление номенклатуры изготавливаемой 

продукции в соответствии с динамично изменяющимися конъюнктурой рынка и запросами потребителей; 
• ориентация на выпуск исключительной по свои ценностным характеристикам уникальной наукоемкой 

продукции; 
• развитие научно-производственной кооперации и укрепление на взаимовыгодных условиях сотрудничества с 

зарубежными фирмами, создание совместных предприятий и консорциумов по разработке и освоению новой сложной, 
высокотехнологичной техники и оборудования; 

• разработка надежной, производственной, ресурсосберегающей и принципиально новой конкурентоспособной 
техники для расширения сферы влияния каждого отдельного предприятия и отрасли в целом; 

• наращивание объемов научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ с целью создания 
собственного базового инжиниринга; 

• активное участие в международных тендерах, ярмарках, выставках с целью повышения спроса на 
выпускаемую продукции; 

• стимулирование высокопроизводительного, творческого труда, мотивация развития инновационного типа 
поведения работников предприятий машиностроения. 

В границах продуктового направления повышение конкурентных возможностей предприятия достигается путем влияния 
на продукт (расширение ассортимента и номенклатуры существующей продукции, повышения качества, расширения спектра 
дополнительных услуг и др.). Рост конкурентоспособности в сфере продуктового направления происходит путем выявления в 
будущем перспективных продуктов, сегментов рыночных ниш, и соответственно, направлений развития этого продукта. 

Важнейшими предпосылками решения задачи повышения конкурентных возможностей (на примере ЗАО «Горловский 
машиностроитель»), обеспечения его эффективной работы являются: 

• разработка и внедрение корпоративной комплексной системы управления конкурентоспособностью; 
• новый подход к оценке уровня конкурентоспособности предприятия; 
• выбор и реализация современной конкурентной стратегии рынка, продукта и технологии. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что результативность дальнейшего развития международного 
трансферта наукоемкой продукции зависит от ее конкурентоспособности, обусловленной общей промышленной и инновационной 
политикой. Весомыми инструментами достижения успеха в этом деле может быть, одновременно с национальной системой 
технологического регулирования, важной составляющей которой являются государственные системы стандартизации, метрологии, 
лицензирования и сертификации продукции, а также системы контроля качества и обязательных стандартов, совершенная 
методика оценивания уровня конкурентоспособности предприятия, региона и страны в целом. Учитывая все вышесказанное, 
можно предложить определенные меры, которые нацелены на обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции 
машиностроительных предприятий на внутреннем и внешнем рынках: 

• использовать в качестве общей экономической стратегии Украины различные методики оценивания 
конкурентоспособности с целью контроля и дальнейшего развития отечественных предприятий. При этом политика страны должна 
быть нацелена на поддержку научной составляющей и базироваться на эффективной инновационной политике; 

• финансово поддерживать отечественных экспортеров путем отказа от попыток монополизации экспортной 
деятельности, расширения круга предприятий-экспортеров, создания эффективной системы финансовых органов по страхованию и 
предоставлению кредитов на поддержку экспорта продукции машиностроительного комплекса; 

• способствовать расширению производства и экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем 
разработки механизма приведения размера налогов в зависимость от качества и конкурентоспособности продукции, установления 
ввозных таможенных тарифов и ставок акцизного сбора для улучшения структуры и условий импорта, а также улучшения 
географической и отраслевой структуры импорта машиностроительной продукции с целью уменьшения уровня технологической 
зависимости от монопольных поставщиков; 

• обеспечивать внедрение организационно-экономического механизма регулирования инновационного 
развития, который включает в себя основные функции регулирования деятельности в сфере инноваций на государственном уровне 
и инструменты государственной поддержки данной деятельности. Такой механизм может быть создан при помощи реализации 
следующих мер:  

– внедрения программно-целевого управления реализацией приоритетов инновационной политики; 
– развития венчурных механизмов освоения нововведений; 
– определения основных экономических рычагов обеспечения инновационного развития машиностроительного 

комплекса Украины и оценивания их влияния на машиностроительной комплекс в целом; 
– применения методики отбора инновационного проекта в зависимости от рациональных объемов инвестиций и 

сроков инновационного процесса; 
– создания благоприятных условий для частных капиталовложений в сферу НИОКР и освоения новых технологий; 
– осуществления специальных целевых программ на общегосударственном, региональном и местном уровне; 
– предоставления налоговых льгот, которые были бы направлены на стимулирование регионального инновационного 

развития и др. 
• обеспечивать наращивание производства импортозамещающей продукции на основе увеличения 

соответствующих производственных мощностей на отечественных предприятиях за счет поступательного сокращения импорта 
продукции отдельных отраслей и видов производства; 

• субсидировать и способствовать проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
направленных на решение таких проблем, как оценивание эффективности существующих, поиска новых и разработки новых, более 
эффективных технологий, особенно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и тяжелого машиностроения. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены основные причины низкой конкурентоспособности машиностроительных предприятий Украины. Выделены 
нерешенные проблемы в данной области, предложены некоторые пути решения этих проблем. На примере ЗАО «Горловский 
машиностроитель» предложена модель для анализа конкурентоспособности машиностроительного предприятия. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, оценка эффективности, методы оценки, машиностроение, 
машиностроительная продукция, конкурентоспособная продукция. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті основні причини низької конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України. Виділені невирішені 
проблеми у цій області, запропоновані деякі шляхи вирішення цих проблем. На прикладі ЗАТ «Горлівський машинобудівник» 
запропонована модель для аналізу конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. 
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, оцінка ефективності, засоби оцінки, машинобудування, машинобудівна 
продукція. Конкурентоспроможна продукція. 
SUMMARY 
The article describes the main causes of low competitiveness of machine-building enterprises of Ukraine. Highlighted remaining challenges 
in this area, suggests some solutions to these problems. On the example of JSC "Gorlovsky Mechanical Engineer", a model for analyzing the 
competitiveness of the engineering enterprise. 
Keywords: competition, competitiveness, assessment of efficiency, assessment methods, engineering, engineering products, competitiveness 
of products. 
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УДК 658.7 

 
ЛОГИСТИКА ИННОВАЦИЙ  В  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

Кернев А.Д.,  аспирант Приазовского государственного технического университета  
 
В общем виде инновация — это процесс научно-технической деятельности, результатом которой являются нововведения 

технического, технологического, организационного или управленческого характера. [1, с.21] В техническом отношении новации 
проявляются в появлении новой продукции, как производственного, так и потребительского назначения, с более высокими технико-
экономическими и эксплуатационными характеристиками: качество, надежность, мощность, производительность, экономичность, 
экологичность. С позиции технологии инновация представляет собой изготовление продукции с использованием более совершенных, 
по сравнению с существующими, технологических процессов, позволяющих снижать трудоемкость производственных операций и 
сокращать производственные расходы. 

Весомый вклад в исследование проблем инновационной деятельности сделали такие отечественные и зарубежные ученые: 
В. Александрова, Ю. Бажал, П. Беленький, А. Бодюк, А. Власова, Л. Водачек, О. Водачкова, В. Геець, Н. Гончарова, М. Нижний, 
Ю. Зиков, С. Ильенкова, Н. Краснокутска, С. Колупаева, Б. Патон, С. Покропивний, И. Петрович, П. Перерыв, Я. Плоткин, А. 
Пригожин, А. Перлаки, А. Савченко, Бы. Санто, Бы. Твисс, М. Туган-Барановский, В. Терехов, М. Чумаченко, И. Шумпетер, А. 
Яковлев и другие.  

Повышение эффективности управления инновационными процессами нуждается в разработке научно-теоретических 
подходов и практических механизмов внедрения логистической системы управления. В течение последнего десятилетия накоплен 
достаточно большой опыт усовершенствования общих принципов и механизмов логистики. Разным аспектам теории и практики 
логистики посвящены труды таких отечественных ученых, как Л.В. Балабанова, Г.И. Бритченко, М.Ю. Григорак, М.С. Доронина, 
А.Г., М.А. Окландер, В.Л. Пилюшенко, О.М. Тридид, Н. И. Чухрай, О.О. Шубин; научные работники СНГ: Б.А. Аникин, А.М. 
Гаджинский, Е.А. Голиков, Л.Б. Миротин, И.Е. Тишбаев, А.И. Семененко, В.И. Сергеев и специалисты других зарубежных стран, в 
частности, Д. Бауерсокс, Дж. Бушер, Д. Клосс, Дж. Хескетт  и др. Основное внимание этими научными работниками уделяется 
общей теории и особенностям транспортной, складской и производственной логистики.  

Вопросам логистического управления микроэкономическими структурами пока еще не уделяется достаточного внимания, 
а формирование механизмов логистического управления инновационными предприятиями осталось вне поля зрения отечественных 
научных работников, хоть рыночная трансформация экономики требует новых подходов к управлению предприятиями. Невзирая 
на определенное научное наследство, недостаточно разработан вопрос управления инновационными процессами на предприятиях 
производственной сферы на основе логистической системы, не адаптированы основные концепции логистики к сфере инноваций, 
не определенно объекты логистического управления; отсутствуют методические подходы к построению логистических систем 
промышленных предприятий, формирования и реализации инновационного продукта.  

Цель научной статьи Проблему конкурентоспособности национальной продукции не возможно решить без формирования 
ринка инноваций,  инновационных процессов и технологий, несмотря на существование на больших предприятиях 
промышленности значительных свободных мощностей, увеличения объемов  производства, проведения политики 
государственного стимулирования спроса, через увеличение социальных выплат и предоставление специальных льгот. Нужны 
инновационные подходы, в том числе и использования логистической системы, как одного из факторов управления 
инновационными процессами.  

Целью научной статьи является обоснование теоретико-методологических основ формирования логистической системы 
управления промышленными системами.  

Инновация в области организации производственных систем рассматривается в двух направлениях. Первое направление — 
разработка организационных структур субъектов хозяйствования, основанных на концепциях организации, позволяющих установить 
оптимальный баланс структур с внешней средой. [2, с. 16] Второе направление связано с разработкой рациональных вариантов 
организации труда — кооперация, специализация, разделение труда, которые позволяют сократить затраты при организационном 
взаимодействии внутри субъектов хозяйствования и между ними. [3, с.14] Инновация с позиции управления рассматривается в виде 
проектов планируемых управленческих изменений — количество уровней управления, степень управленческого воздействия, контроль 
за принимаемыми управленческими решениями, а также последующей их реализацией, позволяющей получать определенный 
экономический или социальный эффект. 

Практически все виды инноваций, перечисленные выше, актуальны для логистики и принимаемых логистических ре-
шений, как в микрологистических, так и в макрологистических цепях поставок. В этой связи следует отметить, что к настоящему 
времени в отечественной теории и практике сформировались четко выраженные направления исследований инновационного 
процесса, присущего логистической деятельности. 

Первое направление исследования инновационных процессов в логистике — позиция Института Исследования Товародвижения 
и Конъюнктуры Оптового Рынка (ИТКОР), которая выражена понятием «инновационная логистика». Данное направление 
исследования рассматривает логистическую деятельность как две правомерные концепции — базовая и инновационная логистика, 
которые непрерывно взаимодействуют и дополняют друг друга в процессе своего развития.[4, с. 8] 

Базовая логистика — это реально существующие в определенном периоде и достаточно устойчивые для данного периода 
организационные формы, методы и алгоритмы управления потоковыми процессами, составляющие фундаментальную основу 
логистики как сферы деятельности. 

Инновационная логистика — наиболее актуальная составляющая логистической деятельности, призванная изучать не-
обходимость и возможность внедрения прогрессивных инноваций в организацию текущего и стратегического управления 
потоковыми процессами с целью выявления и использования дополнительных резервов путем рационализации (оптимизации) этого 
управления.[4, с.12] 

Современное понимание логистики представляет ее, как систему управления потоковыми процессами, в частности, то-
вародвижением, которая имеет конкретные цели и выполняемые функции, использует определенные методы и технологические 
процессы. Одновременно, структурно логистика состоит из ряда подсистем, представляющих собой уже сложившиеся 
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самостоятельные направления — «логистика снабжения», «логистика производства», «складская логистика», «транспортная 
логистика», «логистика распределения». Соответственно, «инновационная логистика» по своему назначению также рассматривается 
как самостоятельное направление логистической деятельности, перед которой стоят свои, специфические задачи. 

Прежде всего к этим задачам относится генерирование новых идей в области управления потоковыми процессами, в частности, 
стратегического управления, основанного на использовании общих научно-технических достижений и применения их в 
инновационной логистике. Другой важной задачей является разработка форм, методов, алгоритмов, стандартов, модулей для 
действующих и вновь создаваемых структур, включая создание системы логистических новообразований и логистических систем 
различного назначения путем их поэлементного и поэтапного формирования. 

При этом под системами инновационной логистики понимаются: специализированные инновационные логистические 
бизнес-центры; отраслевые научно-исследовательские институты и подразделения функциональных подсистем логистики; научно-
исследовательские подразделения высших учебных заведений; консалтинговые центры, проводящие исследования действующих и 
оценку новых логистических проектов; общественные логистические структуры — международные, национальные и региональные 
ассоциации логистики. .[3, с.18] 

Второе направление исследования инновационных процессов в логистике — позиция Государственного университета 
управления. Данное направление исследования рассматривает инновационный процесс в логистической деятельности в виде 
понятия «новации в логистике». При этом под данным термином понимаются новации, осуществляемые в логистических бизнес-
процессах. Здесь следует отметить, что классическое определение бизнес-процесса представлено как совокупность различных 
видов деятельности или цепочки работ (операций, процедур, функций), которые, вместе взятые, создают результат (продукт, 
услугу), имеющий ценность для потребителя.. [3, с.19] 

В отношении логистической деятельности бизнес-процессы классифицируются на основные бизнес-процессы, обеспечива-
ющие бизнес-процессы и бизнес-процессы развития. Основные логистические бизнес-процессы ориентированы на производство 
продукции — это процесс движения материалов, заготовок и промежуточной продукции в технологических операциях изготовления 
готовой продукции. Обеспечивающие логистические бизнес-процессы призваны создать необходимые условия для нормального 
функционирования основных бизнес-процессов в части обеспечения различного рода ресурсами, в том числе материальными — 
снабжение, складское и транспортное хозяйство, запасы материально-технических ресурсов. 

К логистическим бизнес-процессам развития относятся инновационные процессы, связанные с совершенствованием ос-
новных и обеспечивающих логистических бизнес-процессов — технологических операций товародвижения в производстве, 
транспортирования и складирования. Соответственно, «новации в логистике» рассматриваются в двух аспектах. Первый — 
разработка более рациональных (оптимальных) процедур и операций на базе логистических бизнес-процессов развития. Второй — 
использование новаций в логистике в виде достижений научно-технического прогресса в отношении совершенствования и 
модернизации транспортных средств, складских и подъемно-транспортных механизмов, упаковочного и расфасовочного 
оборудования, новых видов упаковочных материалов. .[4, с.22] 

Третье (предлагаемое) направление исследования инновационных процессов в логистике — позиция Российского эконо-
мического университета им. Ґ.В. Плеханова, которая выражена понятием «логистические инновации». Данное направление не 
является альтернативой двум приведенным выше, а представляет собой обобщенное, вобравшее в себя понятия инновационная 
логистика и инновации в логистике. В то же время логистические инновации являются самостоятельным направлением исследования 
инновационных процессов в логистике, имеющим свои специфические характеристики и основу. 

Логистические инновации охватывают весь комплекс функций управления товародвижением на уровне каждого бизнес-
процесса — взаимосвязанного множества всех логистических бизнес-процессов предприятия или организации и бизнес-логистики в 
целом. В основе построения технологии выполнения бизнес-процессов этого направления лежит формирование полного цикла 
управления инновациями в бизнес-логистике — от стратегического планирования до анализа причин отклонений от принятых 
решений и формирования соответствующих управленческих воздействий. 

Логистические инновации в теоретическом плане основываются на четырех логистических концепциях, представляющих 
собой исходную базу разработки гибких логистических моделей различных направлений производственно-хозяйственной 
деятельности. В качестве постулатов логистических концепций приняты следующие:  
–– концепция общих логистических издержек — определение дифференцированных логистических издержек; 
–– концепция реинжиниринга бизнес-процессов в логистике — выявление взаимосвязи между функциями и степени посредничества 
и сотрудничества; 
–– концепция интегрированной стратегии логистики — качество обслуживания потребителей на базе прогноза спроса и предложения; 

–– логистическая концепция управления полной цепью поставок — организация всего процесса товародвижения — от 
начального поставщика до конечного потребителя. [5, с.42] 

Логистические инновации, как направление логистической деятельности, рассматривают нововведения во всем комплексе 
логистики, и в этой связи предусматривают дополнение существующего и разработку нового инструментария (методов, критериев, 
показателей) в области методического обеспечения логистики, используемой в организации и управлении материальным 
производством и сферой услуг, а также усовершенствование операций и процедур, применяемых в логистических бизнес-процессах. 
При этом логистические инновации, испытывая необходимость регулярной реновации технических средств, активно влияют на развитие 
научно-технического прогресса, что стимулирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области 
новой техники, технологии и материалов, применяемых в логистических бизнес-процессах. 

  В связи с тем, что при формировании логистических цепей на базе разработанных инноваций возникают альтернативные 
варианты их построения, то появляется необходимость оценивать эти варианты с позиции экономической целесообразности. 
Одновременно уже сформированные и функционирующие логистические цепи во многих случаях подлежат определенной 
корректировке при появлении нововведений, которые следует учитывать и реализовывать на практике. Следовательно, для принятия 
оптимального варианта решения по формированию или корректировке логистических цепей возникает потребность проведения 
конкретного исследования с позиции использования логистических инноваций в цепях поставок. Этапы проведения такого 
исследования сводятся к ряду типовых процедур: постановка проблемы, формирование целей исследования, анализ проблем, 
определение задач исследования, построение математических моделей; создание базы данных исследования — установление перечня 
данных, выявление источников информации, сбор исходных данных, систематизация и обработка данных, анализ информации; поиск 
оптимальных логистических решений — решение математической модели, синтез оптимального решения, выводы и рекомендации, 
принятие решения, реализация принятого решения, оценка полученных результатов, корректировка принятого решения. 
Логистические инновации носят, как правило, перманентный характер, поэтому принятие решения постоянно подвергается 
корректировке (заключительная процедура этапов проведения исследования). Принятие корректирующего решения или 
управленческого воздействия на процесс товародвижения основывается, прежде всего, на сопоставлении различных критериев 
оценки функционирующего варианта организации цепи поставок и потенциально видоизмененного варианта с прогнозированием 
возможных последствий. Отыскание корректирующего решения осуществляется на основе определения области компромиссов и 
выбора критериев оптимальности.  

Исходя из приведенного выше, следует отметить, что не все логистические инновации с точки зрения экономической 
целесообразности могут повлиять на корректирующее решение в уже функционирующих цепях поставок. Если изменения внешней 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 38

логистической среды с позиции инноваций не столь существенны, то корректировка принятого ранее решения может быть 
произведена только, по так называемым отклонениям, от выбранной организации процесса товародвижения.  

Инновации в логистических бизнес-процессах, осуществляемых на уровне предприятия или организации, носят, как правило, 
локальный характер, если не связаны с внешней средой — поставщиками, посредниками, потребителями, транспортными компаниями, 
распределительными складами, таможенными и другими организациями. Поэтому, внедрение инноваций в микрологистических цепях 
зависит от внутренних проблем, или, наоборот, от существующих реальных возможностей реализации инноваций. Реализация 
логистических инноваций на внутриотраслевом, межотраслевом и межнациональном уровнях связана со спецификой формируемых или 
функционирующих макрологистических цепей, имеющих определенные специфические характеристики, влияющие на процесс 
внедрения инноваций, а именно: 

–– различное количество участников, представляющих звенья логистических цепей, зависящее от этапов и стадий производс-
твенного процесса и товародвижения; 

–– различные направления производственной деятельности участников цепей поставок, выступающих самостоятельными 
субъектами хозяйствования; 

–– различное сочетание организационных структур предприятий, которые функционируют, достаточно автономно, в 
отдельных звеньях логистической цепи; 

–– различная протяженность и количество каналов распределения, которые зависят от географического местоположения 
участников процесса товародвижения. [3, с.85] 

Одновременно эти же инновации могут быть эффективны при формировании первоначальных логистических цепей поставок 
продукции. 

Перечень задач логистических инноваций и подходов к их реализации определяются исходя из уровней формирования цепей 
поставок: уровень предприятия или организации, внутриотраслевой уровень, межотраслевой уровень, межнациональный уровень.  

В связи с этим необходима разработка организационно-методического механизма адаптации логистического инноваци-
онного фонда применительно к реальным условиям и возможностям функционирования и развития действующих, а также вновь 
проектируемых логистических цепей. Следовательно, необходимо создание определенных предпосылок социально-экономического, 
организационно-технического, информационного, правового, кадрового характера и адаптации самих форм и методов, используемых 
в логистических инновациях Рассмотренные подходы к исследованиям логистической деятельности с позиции инноваций не исключают 
друг друга, а дополняют, расширяя и углубляя понятийный аппарат инновационных изысканий, как в логистике, так и в инновационных 
процессах, осуществляемых в материальном производстве и сфере услуг. В сочетании с практической реализацией эти подходы становятся 
мощным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий и организаций, а также повышения конкурентоспособности 
выпускаемой ими продукции и оказываемых услуг. 

Потребность в усовершенствовании форм и методов управления инновационными процессами предусматривает решение 
заданий логистики под углом зрения менеджмента. Разработанная методология планирования логистических финансовых потоков 
инновационных предприятий и предложена новая модель комплексной оптимизации финансовых потоков, направленная на 
получение эффекта синергизма. Логистизация рассмотрена как целеустремленный процесс внедрения логистического подхода к 
организационно экономической деятельности инновационных процессов как конституирующих элементов производства. 
Логистический подход к организации инновационной деятельности основывается на системной комплексности экономических 
процессов, предусматривает эффективную их интеграцию и создание логистических систем и цепей. Он охватывает комплекс 
принципов оптимизации поточных процессов и потоков. Исследовано проблемы логистической системы в инновационном 
процессе, где продуктом труда является особенный товар – инновационный продукт. Основными предпосылками создания и 
развития механизмов логистизации инновационных процессов всех иерархических уровней является интеграция, информатизация 
и глобализация экономических процессов и структур, которые вызваны необходимостью повышения эффективности 
использования ресурсов в условиях их ограниченности. Именно принцип эффективности логистической деятельности вызывал 
необходимость интеграции сначала функций и структур (подразделений) в середине отдельных субъектов предпринимательства, а 
затем и между ними. 

Логистическая модель предприятия основывается на процесно - системном подходе к организации его деятельности, 
которая проявляется в единстве поточных процессов и  образовании микрологистической системы. Инновационное предприятие 
как микрологистическая система это целостно отделенная от внешней среды социально-экономическая структура, которая 
интегрирует во времени и просторные процессы внедрения инноваций и инновационных услуг, выполняя завершающий этап 
круговорота капитала. Механизмы управления предлагается сгруппировать    по видам ресурсов и деятельности, по периодами 
управления и общими методами обоснования решений. Механизмы логистического управления охватывают всю деятельность 
инновационных предприятий, начиная с ресурсного обеспечения и заканчивая результатами деятельности. Поэтому при 
формировании механизмов логистического управления учитываются такие требования: систематизация управленческих решений в 
пределах логистической системы, соответствие природе объекта управления, гибкость, адаптивность, вариантность, ресурсная 
обеспеченность, четкость представления, о текущем состоянии как в управляемой подсистеме, так и во внешней среде. 
Первоочередное значение для инновационных предприятий при осуществлении процессов логистического управления приобретает 
информация, которая является для них ведущим логистическим и производственным фактором, выделенные и рассмотрены 
основные этапы обоснования механизмов логистического управления предприятием, которые положены в основу исследования 
этих механизмов: мониторинг действующей системы механизмов управления инновационным предприятием, разработка стратегии 
логистического управления, обоснования, и конкретизация моделей оценки, контроля и прогнозирования эффективности 
логистической деятельности предприятия, определения системы мероприятий и способов внедрения новых методов и технологий, 
в практику логистического управления. 

Логистическое управление нуждается в ориентации всех функций управления на единственный критерий эффективности 
работы предприятия, суть которого заключается в максимизации соотношения совокупных объемов дохода и расходов, а также 
достижения, с помощью сбалансирования логистических потоков необходимого уровня адаптивности предприятия к внешним 
изменениям. Под логистическим управлением предприятиями понимается трансформация логистики как науки и системы 
управления в практику управления. Принципиальным отличием логистического управления предприятием от традиционного 
является обязательное сочетание технологии движения ресурсов с логистическими потоками предприятия.      

Объектом логистического управления выступает «логистическая система» как неразрывное единство материальных, 
информационных, финансовых, трудовых и сервисных потоков в конкретных пространственно – часовых координатах, а 
предметом – оптимизация логистических процессов на основе сбалансированности их взаимодействия и использования 
синергичных связей. 

Функции логистического управления – это комплекс общеприемлемых управленческих действий со специфическими 
свойствами конкретной логистической системы, связанными с планированием, организацией и контролем  инновационного  
процесса.. Инструментарием воплощения управленческих решений в практику ведения хозяйства является совокупность методов и 
механизмов, разработанных на логистических принципах. Принадлежность методов и механизмов управления к логистическим 
определяется спецификой приемов и способов влияния на объект управление, конечной целью которого выступает оптимизация 
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функционирования любых логистических систем.(путем минимизации расходов и эффективной организации форм влияния на 
конкретную логистическую ситуацию). 

Выводы и предложения.  
Логистическая модель предприятия основывается на процесно - системном подходе к организации его деятельности, 

которая проявляется в единстве поточных процессов и  образовании микрологистической системы. Инновационное предприятие 
как микрологистическая система это целостно отделенная от внешней среды социально-экономическая структура, которая 
интегрирует во времени и просторные процессы внедрения инноваций и инновационных услуг, выполняя завершающий этап 
круговорота капитала. Механизмы управления предлагается сгруппировать    по видам ресурсов и деятельности, по периодами 
управления и общими методами обоснования решений. Механизмы логистического управления охватывают всю деятельность 
инновационных предприятий, начиная с ресурсного обеспечения и заканчивая результатами деятельности. Поэтому при 
формировании механизмов логистического управления учитываются такие требования: систематизация управленческих решений в 
пределах логистической системы, соответствие природе объекта управления, гибкость, адаптивность, вариантность, ресурсная 
обеспеченность, четкость представления, о текущем состоянии как в управляемой подсистеме, так и во внешней среде.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статье излагаются существующие и предлагаемый подходы к проблеме исследования логистической деятельности в области 
инноваций на различных уровнях функционирующих и формируемых логистических цепей, приводятся этапы и процедуры 
исследования 
Ключевые слова: инновационная логистика, новации в логистике, логистические инновации, бизнес-процессы,  методы управления, 
производственные системы. 
РЕЗЮМЕ 
В статті  подано існуючи і запропоновані підходи до проблем дослідження логістичної діяльності в області інновацій на різних 
рівнях функціонуючих і формуючих  логістичних ланцюгів, надано етапи і процедури дослідження. 
Ключові слова: інноваційна логістика, новації в логістиці; логістичні інновації, бізнес-процеси; методи управління; виробничи 
системи. 
SUMMARY 
The article deals with the existent and proposed approaches to the problem of the investigation of the logistic activity in the innovation area 
at different levels of the operating logistic chains; the stages and procedures of the investigation are given.  
Keywords: .Innovative logistics, notations in logistics, logistic innovations, logistic chains, logistic business operations 
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Постановка  проблеми.  По оцінках деяких авторів, кінець XX – початок XXI століття пов'язані із черговою радикальною 
зміною основ технологій менеджменту [4, 83]. Сучасний менеджмент  усе менш може однозначно ідентифікуватися саме як 
керування, оскільки в ньому все більшу роль починають відігравати самоорганізація, «м'які» партнерські соціально-економічні 
відносини з опорою на комп'ютерні мережі, віртуальна корпоративність. При цьому вирішальну роль починають відігравати не 
«великі» і «жорсткі» управлінські системи, а конкретні люди і їх мотивація, самоорганізація й самоврядування структур, які 
найчастіше не є юридичними особами.  

До основних ознак менеджменту майбутнього можна віднести наступні: 
– самоорганізація як основа формування нетривіальних системотворчих властивостей; 
– паралельність традиційному менеджменту; 
– конструктивний хаос як форма прояву менеджменту; 
– сумативність природних, соціальних і особистісних факторів і закономірностей; 
– роль «вірусних» і стрибкоподібних перехідних процесів (синергетичність) менеджменту; 
– напівпрозорість границь соціально-економічних систем; 
– зниження жорсткої визначеності й однозначності концепцій, систем, структур, результатів; 
– самоорганізація як джерело й результат розвитку; 
– мережна горизонтальність і рівноправність відносин, визнання первинності горизонтальної структуризації; 
– віртуальність соціально-економічних систем і визнання наявності ніш реальної некерованості («управлінського 

вакууму»); 
– визнання існування розривів у каналах бюрократичних комунікацій («пористість» таких систем); 
– домінування тимчасових короткострокових відносин; 
– вирішальна роль внутрішньої корпоративної ідентичності стосовно зовнішнього розвитку; 
– переважне перенесення бізнесу в електронні системи й мережі [4, 138] 
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У сучасних компаніях стає неможливо зберігати ті принципи й моделі відносин, які існували раніше, виникла потреба в 
новому інструменті, що загострює увагу на забезпеченні односпрямованості дій усіх учасників авіапідприємства. Таким методом 
може стати ціннісне керування, що представляє собою процес, фокусуючий діяльність авіапідприємства на задоволенні загальних 
поведінкових очікувань, що й забезпечують підвищення його конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідження основ ціннісного керування й ціннісної системи особистості, 
розкриті в працях: Бланшара К., О'коннора, Волкова Д.Л., Долана С., Гарсіі С., Пригожина А.І., Харського К., Здравомислова А.Г., 
Вербина А. А., Лапіна Н.Г., Леонтьєва Д.А., Рокича М., і ін. 

Вивчення робіт зазначених авторів виявило, що в них відсутній розгляд процесу ціннісного керування як ключового  
принципу взаємодії авіапідприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження взаємодії авіапідприємств на основі ціннісного керування  з 
метою забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний менеджмент стає технологією соціокультурних нововведень, що 
формують новий спосіб життя, нові типи особистості – як споживачів, так і зайнятих у виробництві. 

Як ми вже відзначали, з кінця 1950-х  початку 1960-х років почався якісно новий етап у технології менеджменту: успіх 
справи став суттєво залежати саме від створення команди, здатної до агресивного пошуку й реалізації нового, до боротьби за якість 
і т.д. 

 На зміну «філософії контракту» прийшла «модель єдиної команди», підкріплювана установкою на «загальну долю» на 
основі «місії фірми». Сформувалися персонал-орієнтовані технології менеджменту, пов'язані з обліком і розвитком мотивації 
персоналу й фахівців, створенням корпоративної культури, фірмового стилю. Сучасна фірма в усі більшому ступені розкривається 
як субкультура: зі своїми цінностями, традиціями, писаними й неписаними правилами, легендами, героями, епосом, фольклором. 
Завданням менеджменту стало вже не стільки позиціонування товару на ринку, скільки позиціонування компанії в суспільстві. 

Розвиток партнерських відносин між фірмами й зростаюча залежність успіху компаній від їхньої репутації стимулюють 
розвиток етики бізнесу, закріпленої в міжнародних, національних і корпоративних кодексах і нормах ділової поведінки й ділової 
моралі. Етичні принципи мають відношення до всіх функцій компаній, включаючи рекламу, трудові й договірні відносини, 
охорону навколишнього середовища й інтелектуальної власності, безпеку використання внутрішньофірмової інформації, безпеку 
комп'ютерних мереж, а також боротьби з корупцією. 

Керування, що базується на цінностях, створює умови для саморегулювальної поведінки, інновацій і розвитку нових 
підходів. При цьому якщо в основі інновацій лежить філософія компанії, нові рішення містять у собі її принципи й цінності. Така 
система відкрита для рішень і пропозицій «знизу». 

Ціннісне керування - це реалізація в компанії керування на основі загальних, погоджених і поділюваних співробітниками 
корпоративних цінностей. [5] 

Ціннісний менеджмент будується не на організаційній ієрархії, а на неформальних відносинах, причетності спільній справі, 
свідомості якогось «ми». Саме така орієнтація характерна для сучасних персоналорієнтованих технологій, пов'язаних з 
формуванням і розвитком корпоративної культури, корпоративного духу й т.п.  Та ж орієнтація властива й такої технології 
менеджменту, як Public Relations [7] 

Керування по цінностях вимагає від менеджерів і співробітників іншого стилю мислення, ніж те, що прийняте в 
класичному менеджменті. Це означає, що системи комунікації, руху інформації й прийняття рішень усередині компанії повинні 
бути дійсно системами ВЗАЄМОДІЇ. 

Процес господарських взаємодій організацій містить у собі встановлення наступних видів взаємодій: [1] 
- товарні взаємодії, пов'язані із придбанням і передачею (продажем) товарів, сировини, продукції, робіт, послуг; 
- фінансові взаємодії, пов'язані зі здійсненням грошових розрахунків за придбані й передані (продані) товари, сировину, 

продукцію, роботи, послуги; 
- організаційно-фінансові взаємодії, пов'язані з передачею в оренду (використанням на правах оренди) недовантажених 

виробничих потужностей (основних коштів) і проведенням відповідних грошових розрахунків; 
- організаційно-фінансові взаємодії, пов'язані з наданням послуг по тимчасовому переведенню окремих груп (підрозділів) 

персоналу, зайнятого в одній організації, на виконання робіт (надання послуг) іншій організації, і проведенням відповідних 
грошових розрахунків; 

- взаємодії у сфері економічної безпеки, пов’язані з забезпеченням стабільної роботи та розвитком організації в умовах 
високої невизначеності процесів яки відбуваються у зовнішньому середовищі у період перманентної кризи у вітчизняної економіки 
та складними процесами  глобалізації світової економіки. В цих умовах виникає гостра необхідність створення ефективних систем 
економічної безпеки здатних ефективно протидіяти сучасним небезпекам та загрозам, яки постійно існують та трансформуються у 
економіки. 

У світі сучасного бізнесу, в якому вже жодна компанія не може перемогти за рахунок швидкого й досить низьковитратного 
нарощування власних спроможностей, знаходження ресурсів, інноваційного розвитку й географічної присутності, тема взаємодії на 
основі співробітництва повинна стати ключовою для будь-якої авіатранспортної організації, що прагне до зростання. Це в повної 
мірі стосується такого важливого напрямку діяльності як забезпечення економічної безпеки авіатранспортної організації. В умовах 
економічної кризи створити відносно безпечні умови для функціонування компанії можливо тільки при впровадженні 
комплексного підходу до побудови системи економічної безпеки в основі якої повинні бути ефективні механізми взаємодії всіх 
суб’єктів забезпечення безпеки, як власних так і зовнішніх.  

Сучасна реальність змушує нас переглядати традиційну, систему взаємодій, яка була адекватна стану й динаміці 
зовнішнього середовища протягом останніх років.  

Щоб з успіхом скористатися потенціалом взаємодії на основі співробітництва, компанії зобов'язані навчитися: розуміти, 
коли  

• наступає момент для налагодження співробітництва;  
• вибирати оптимальну модель співробітництва;  
• отримувати зі співробітництва ту користь, заради якої воно затівалося;  
• розуміти логіку рішень, що приймаються індивідуальними споживачами на основі власної системи цінностей. 
Сьогодні необхідно виділити  новий підхід до  розгляду процесу взаємодії  – ціннісна взаємодія або взаємодія заснована на 

системі цінностей. Дана передумова неминуче приводить до нових слідств для бізнесу. Взаємодія між споживачами й 
авіатранспортними компаніями стає крапкою спільного створення цінності. Сьогодні  для забезпечення сталого розвитку 
підприємства необхідна відповідність вироблених послуг вимогам і рівню споживчої цінності клієнтів. Спробуємо виділити 
основні споживчі цінності клієнтів авіакомпанії (рис. 1).      
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Рис. 1. Основні споживчі цінності клієнтів авіакомпанії 
 
Споживач обираючи авіаційну послугу перш за всі цінує безпеку авіатранспортного процесу (підтвердженням цього є події 

11 вересня 2001 року, коли люди масово відмовлялися від послуг авіакомпаній), мобільність людей та товарів. Крім того, важливе 
значення мають економічність надання послуг, ефективність персоналу авіатранспортних організацій, надійність авіатранспортної 
інфраструктури. 

З іншого боку, менеджмент серед основних цілей діяльності авіакомпанії найчастіше називають: отримання й постійне 
зростання прибутку, підвищення інвестиційної привабливості, збільшення частки ринку, зростання пасажиро- і вантажопотоку. 
(рис. 2) 

       
 

Рис. 2. Основні цінності менеджменту авіакомпанії  
Отже, менеджмент авіакомпаній найчастіше основними цілями своєї діяльності називає те, що має стати неминучим 

наслідком ефективної, клієнтоорієнтованої діяльності. 
Такий підхід означає, що управління авіакомпанією здійснюється без врахування  впливу зовнішнього середовища, а в 

якості регулюючих обмежень виступає досягнення результатів, що детермінуються тільки внутрішнім мотиваційним середовищем. 
Із цього випливає, що використовувані технології, ресурси як умова створення продукту (послуги), існуючі ринки й адекватні їм 
маркетингові завдання є єдиним об'єктом менеджменту, що перетворює їх, при подібному підході, у фактори, що обмежують 
діяльність організації.  

У традиційному процесі створення цінності, компанії авіатранспортного комплексу й споживачі мають чітко розмежовані 
ролі – виробництва й споживання. Продукти й послуги мають цінність, і ринки обмінюють цю цінність між виробником і 
споживачем. Створення цінності відбувається за межами ринків. Але в міру активного росту  інформаційного середовища під 
впливом інтернет-технологій ці границі стираються. Споживачі приймають усе більш активну участь у процесах визначення й 
створення цінності. Роль споживача змінюється. Найбільш важлива зміна полягає в тому, що споживач, раніше ізольований, 
необізнаний і пасивний, тепер має у своєму розпорядженні засоби зв'язку – він інформований і активний. [6] Вплив, що 
здійснюється таким споживачем, важко переоцінити. Тип простої взаємодії – «компанія-клієнт» – сьогодні вже не задовольняє 
більшість споживачів. 

Оскільки мільйони людей поза всяким сумнівом будуть прагнути до різних типів взаємодії, процес створення цінності 
повинен адаптуватися до різних видів досвіду спільного створення цінності. Конкретна ситуація й ступінь залучення споживача 
становлять зміст зацікавленості окремої людини й унікальність спільно створеної цінності. 

Тому менеджмент організацій авіатранспортного комплексу повинен приділяти увагу виявленню ціннісного очікування 
клієнтів і партнерів, а не тільки якості традиційних продуктів і процесів авіатранспортних компаній і організацій.  

Основні ціності менеджменту 
авіакомпанії  
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При цьому фундамент діяльності залежить від “сприйняття споживачем цінності, що лежить в основі прийняття їм рішення щодо 
використання власного доходу” [2]. 

Діяльність повинна охоплювати весь процес створення споживчої цінності цілком, орієнтуючись як на результат, так і на 
ефективність усіх стадій економічного ланцюжка. При подібному баченні справ головним ресурсом стає людський капітал, а 
головними технологіями – управлінські.  [3, 52] 

Зважаючи на призначення авіатранспортного комплексу – стимулювання через авіаційні перевезення відносин обміну між 
людьми й розвиток торгівлі товарами й послугами, виділимо ключові спільні цінності на основі співробітництва «споживач – 
авіатранспортна організація» (рис. 3):  

 • забезпечення мобільності людей і товарів при використанні повітряного транспорту (маршрутна мережа);  
 • безпека авіатранспортного процесу (безпека);  
• ефективність персоналу авіатранспортних організацій (якість послуги);   
• надійність авіатранспортної інфраструктури (сервіс).   
 

 
Рис. 3. Ключові цінності авіатранспортної організації на основі співробітництва «споживач – авіатранспортна 

організація» 
 

Таким чином основними цілями авіатранспортних організацій має бути забезпечення мобільності людей і товарів на основі 
підвищення якості перевезень і безпеки польотів. Для досягнення визначених цілей перед авіапідприємствами стоять задачі 
модернізації активів, зростання людського капіталу та вдосконалення мережевої взаємодії.   

Отже, пріоритетними стратегічними цілями авіатранспортного комплексу є:  
 • якість перевезень на основі безпеки й регулярності польотів;   
 • ефективність маршрутної мережі в рамках тарифної політики;  
 • модернізація інфраструктури аеропортів на основі авіатранспортних логістичних центрів (комплексів);  
• розвиток кадрового потенціалу на основі впровадження інноваційних технологій в авіатранспортний процес;  
• вдосконалення системи економічної безпеки авіатранспортної організації на основі впровадження ефективних механізмів 

взаємодії з державними і світовими суб’єктами системи забезпечення безпеки функціонування цивільної авіації;  
 • інтеграція національного авіатранспортного комплексу у світовий економічний простір на основі 

конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній.  
Висновки. Необхідність підвищення ефективності діяльності авіапідприємства, прискорення реакції на зміну 

навколишнього середовища і зростання частки актуальної інформації, змушує менеджерів впроваджувати ініціативи щодо 
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управління цінностями, які проходять через всі функціональні області, охоплюючи і підсилюючи процеси, технології, компетенції 
персоналу, а також відносини  із зацікавленими особами – клієнтами, постачальниками, партнерами.  

Використання управління цінностями є необхідною умовою стійкого розвитку сучасного підприємства, створення нових 
конкурентних переваг і підтримки конкурентоспроможності авіапідприємства та забезпечення його економічної безпеки. Майбутнє 
за тими підприємствами, які зможуть динамічно перетворюватися, удосконалюватися і виробляти нові ідеї у своїх 
взаємовідносинах зі зовнішньою середою, гармонійно взаємодіючи зі всіма зацікавленими сторонами. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы ключевые принципы взаимодействия авиапредприятий на основе ценностного управления  с целью 
обеспечения устойчивого развития и экономической безопасности предприятия  путем гармонизации с участниками внешней 
среды..  
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено ключові засади взаємодії авіапідприємств на основі цінностного управління з метою забезпечення стійкого 
розвитку та економічної безпеки підприємства шляхом гармонізації з учасниками зовнішнього середовища.  
Ключеві слова: цінностне управління, взаємодія, цінності,економічна безпека,  авіапідприємство, співробітництво.  
SUMMARY 
In article key principles of interaction of aviation enterprises on the basis of valuable management for the purpose of maintenance of a 
sustainable development of the enterprise by harmonization with participants of environment. 
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Постановка проблеми. Основним фактором науково-технічних нововведень, вирішальною умовою виживання та 
соціально-економічного розвитку  регіонів в сучасних умовах трансформації національної економіки України є 
конкурентоспроможність людського ресурсу в міжрегіональному аспекті. Це означає, що сьогодні конкурентна боротьба між 
регіонами переноситься в різні сфери їх інтересів, починаючи від підвищення рівня та якості життя населення, що мешкає на даній 
території, і закінчуючи пошуком і залученням внутрішніх і зовнішніх інвестицій в даний регіон. Перемагають у такій боротьбі саме 
ті регіони, конкурентоспроможність яких кількісно та якісно відрізняється від інших. У зв’язку з вищезазначеним актуалізується 
проблема знання як наукового, так і прикладного характеру,  саме тих характеристик регіональної конкурентоспроможності, які 
максимально цьому сприяють [1, с. 6]. Однією з таких характеристик є конкурентоспроможність економічно активного населення  
(ЕАН) регіону. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Важливу роль в галузі обґрунтування та методичних підходів оцінки 
рівня конкурентоспроможності робочої сили відіграють праці  таких вчених і практиків України та країн СНД, як: С. Бандура, Т. 
Бахматової,  Д. Богині, О. Богданової, І. Бондаря, О. Грішнової, М. Долішного, Л. Іванівської, А. Колота, Е. Лібанової, О. Мішина, 
І. Петрової, В. Онікієнка, М. Семикіної, С. Сотникової та ін.  

Виявлення невирішеної проблеми. В науковій літературі останніх років можна зустріти найрізноманітніші думки з 
приводу оцінки рівня конкурентоспроможності людських ресурсів, проте методологічні положення даної проблеми в умовах 
трансформаційного періоду пропрацьовано недостатньо, тому що чітко не визначено, що мають показати управлінцям результати 
дослідження за цими методиками. Крім того, сьогодні не існує законодавчо визначеної системи показників регіональної 
конкурентоспроможності робочої сили як субстанції конкурентних переваг на регіональному ринку праці. Дискусійність проблеми, 
об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень методологічного характеру та прикладних розробок із 
проблематики менеджменту регіонального розвитку конкурентоспроможності ЕАН України підтверджують актуальність обраної 
теми.  

Мета наукової статті. Дослідження генезису соціально-економічного змісту категорії «Конкурентоспроможність ЕАН» 
на регіональному рівні та визначення складових, що формують її рівень. 

Результати дослідження. З метою більш повного розуміння сутності конкурентоспроможності ЕАН, на погляд авторів, 
необхідно розкрити такі категорії як „Конкурентоспроможність” та „Конкурентоспроможність ринку праці”. Так, 
„конкурентоспроможність – це властивість об’єкту, що характеризується мірою реального або потенційного задоволення ним 
конкретної потреби відносно аналогічного об’єкту, які представлені на даному ринку” [2, с. 333].   

Відповідно до сучасних реалій регіоналізації конкуренція виступає як „прагнення створити на своїй території 
максимально сприятливі умови для залучення капіталу та фінансових ресурсів” [3, с. 33]. 

Аналіз різних поглядів на об’єкт конкурентоспроможності на ринку праці дозволяє виділити дві концептуальні схеми: 
 Перша концептуальна схема. В якості субстанції конкурентних переваг розглядають робочу силу [4, с. 6; 5, с. 86], 

трудовий [6, с. 95-96] та управлінський потенціал [7, с. 37; 8, с. 25-26], людський капітал [9, с. 22; 10, с. 50-51]. Предметом 
конкурентоспроможності на ринку праці за даною концепцією є якісні характеристики робочої сили, які відрізняються в залежності 
від об’єкту конкурентоспроможності. Отже, якщо в якості об’єкту дослідження виступає 

- робоча сила, то вона характеризується такою системою показників, як: кваліфікація, стаж роботи за професією, вік, 
освіта, фізіологічні та  соціально-побутові  характеристики; 

                                                           
© Косьміна К.М., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 44

- управлінський або трудовий потенціал, то в якості індикаторів конкурентоспроможності на ринку праці доцільно 
використовувати професіоналізм, компетентність, особисті якості, інноваційний та мотиваційний потенціал [11, с. 11]. 

 Друга концептуальна схема. Субстанцією конкурентних переваг за даною схемою розглядають механізм приведення 
здатності робочої сили в стан функціонування на різних рівнях, а саме: 

  Егорівні (індивідуальному): Конкурентоспроможність працівника – це агрегована сукупність властивостей 
працівника, які дають його робочій силі можливості відповідати вимогам ринкового попиту в функціональній якості праці. 
Систему показників, що характеризують конкурентоспроможність працівника умовно поділяють на дві групи: узагальнюючі та 
часткові. Першу групу представляють показники таких характеристик, як: фізичні, психомотиваційні; професійно-кваліфікаційні, 
функціональної якості праці. Іншу групу представляють показники маркетингового, фінансового, культурно-комунікативного та 
інноваційного потенціалів. 

  Мікрорівні (корпоративному, на рівні організації, підприємства): Конкурентоспроможність персоналу – це симбіоз 
властивостей працівників, які реалізують свої конкурентні переваги в виробничо-комерційному процесі. В процесі формування та 
розвитку конкурентоспроможності персоналу проявляється єдність економічних та соціальних процесів. Роботодавець, з одного 
боку, орієнтується на досягнення своєї мети (отримання прибутку) шляхом ефективного використання конкурентних переваг 
найманих працівників, а працівники, з іншого боку, зацікавлені в підвищенні організаційної складової конкурентоспроможності, 
тому що остання дає можливість їм підвищувати індивідуальні властивості робочої сили. Рівень конкурентоспроможності 
персоналу визначають за допомогою трьох груп критеріїв:  

- показники, що пов’язані з середовищем існування внутрішнього ринку підприємства та сприйняттям персоналом 
стабільності його існування: особливості та структура підприємства, види діяльності, особливості продукції, що виготовляється, 
стабільність та дієвість як підприємства в цілому, так і його організаційно-виробничих елементів;  

- показники, що пов’язані з людськими ресурсами: зміна потреби в робочій силі, структура працівників, гнучкість 
компетенцій та мобільність персоналу,  мотивація та відкритість персоналу зовнішньому середовищу, ступінь ефективного 
використання живої праці, інвестиції в людський капітал; 

- показники, які пов’язані з трудовою діяльністю і характеризуються чинниками, що не залежать від персоналу, але 
впливають на стратегію та тактику його діяльності. 

  Мезорівні (регіональному): Конкурентоспроможність трудових ресурсів – це комплекс характеристик 
трудоспроможного населення, які визначають успіх його участі в соціально-економічній діяльності регіону відповідно до стратегії 
соціально-економічного розвитку регіону. 

   Макрорівні (державному): Конкурентоспроможність трудових ресурсів – це комплекс характеристик 
трудоспроможного населення, які визначають успіх його участі в соціально-економічній діяльності держави [11, с. 12-14]. 

На наш погляд, на мезо- та макрорівнях доцільніше вести мову про конкурентоспроможність не трудових ресурсів, а 
економічно активного населення регіону (держави). 

Термін „Економічно активне населення” згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15-70 років, 
яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. Відповідно до 
методологічних підходів Міжнародної організації праці (МОП) до економічно активних відносяться особи, зайняті економічною 
діяльністю, яка приносить дохід (зайняті), та безробітні. Порівняльний аналіз методологічно-правової особливості стратифікації 
категорій зайнятого і безробітного населення дозволив дійти до висновку, що в умовах інтеграції України в міжнародний простір, 
теоретичною платформою дослідження конкурентоспроможності ЕАН доцільно вважати саме підхід МОП.  

На погляд авторів, конкурентоспроможність ЕАН - це, з одного боку, симбіоз  зусиль учасників регіональних відносин на 
ринку праці з метою досягнення загальних вигод (але при цьому кожний отримує прибуток відповідно до коефіцієнту трудової 
участі), з  іншого, - це спроможність створювати кращі умови для розвитку ЕАН, основою якої є можливість суб’єктів регіональних 
відносин (місцевих органів влади, недержавних організацій та підприємств)  формувати і реалізовувати відповідні стратегії 
розвитку, залучати до цього процесу кращі інтелектуальні, технічні, технологічні та фінансові ресурси, раціонально їх 
використовувати. В даному понятті конкурентоспроможності ЕАН регіону покладено два принципи: відтворення  людського 
капіталу та соціальної забезпеченості. Таке трактування конкурентоспроможності ЕАН на регіональному рівні поєднує в собі як 
можливість ефективної реалізації трудового потенціалу, так і спроможність створення високих стандартів життя для населення, що 
мешкає на його території. 

З метою досягнення узгоджених дій щодо підвищення конкурентних переваг  та конкурентоспроможності ЕАН мезо- 
тобто регіональному рівні актуалізується задача побудови системи індикаторів оцінки конкурентоспроможності ЕАН регіону.  
Дана система повинна мати управлінську спрямованість на формування та підтримку чинників і параметрів ЕАН, розвиток  їх 
конкурентних переваг на основі існуючих конкурентних позицій. При цьому природним економічним механізмом, який 
спрямовано на еквівалентність вищезазначених взаємодій, є товарно-грошові відносини на его-, мікро-, мезорівнях реальних 
споживачів (в тому числі і регіональних органів управління). З цією точки зору еквівалентність та інші характеристики взаємодії 
ЕАН  кожного конкретного регіону з іншими доцільно розглядати як сумарний результат суб’єктів ринку праці певного регіону [12, 
с. 43].  

Дослідження за даною проблемою показало, що різні чинники конкурентоспроможності по різному впливають на рівень 
конкурентної боротьби. Особливе місце займають фактори зовнішньої складової конкурентоспроможності, тому що саме вони 
зумовлюють рівень споживацького відношення до складових ЕАН та рівень конкурентної боротьби на регіональному ринку праці. 
Така еквівалентність може бути забезпечена еквівалентною системою показників, які дозволяють проводити діагностику складових 
конкурентоспроможності ЕАН регіону та оцінювати  її рівень. 

На основі проведеного аналізу поняття „національне конкурентне середовище” конкурентне середовище ЕАН можна 
визначити як комплекс структур та механізму, що забезпечують отримання та накопичення певних конкурентних переваг ЕАН на  
его-, мікро-, мезо- та макрорівнях в країні, а також умови їх використання  з метою досягнення соціально-економічного ефекту на 
зазначених рівнях. При цьому конкурентна перевага розглядається як синтезоване економічне поняття за сукупністю чинників, що 
має вигляд ієрархічної системи із відповідними показниками [13, с. 561]. 

Структурну модель регіонального конкурентного середовища, на погляд авторів, слід розглядати як систему, що 
формується під впливом ринкових чинників як внутрішнього, так і зовнішнього походження. 

Оцінкою прояву конкуренції ЕАН між регіонами можуть виступати рейтингові оцінки, тому що саме в цих оцінках 
відображається спроможність кожного регіону продемонструвати певні позиції, кількісні та якісні відмінності від ЕАН інших 
регіонів. В формалізованому вигляді конкурентоспроможність ЕАН можна розглядати як результативний показник, факторними 
ознаками якого виступають конкурентні переваги та конкурентні позиції. 

„Конкурентні переваги – це економічні відносини суб’єктів господарювання, які проявляються в перевагах над 
конкурентами на ринку в реалізованих умовах дії оточуючого середовища. Саме конкурентні переваги забезпечують 
конкурентоспроможність” [14, с. 207]. Регіональні конкурентні позиції – це процеси використання сукупних чинників, що є в 
наявності на даній території та перетворюються в продукцію, роботи, послуги, що забезпечують території відмінні риси  та 
особливості відносно інших територій та проявляються у зовнішній та внутрішній компетенції і в динамічних здібностях 
реалізовувати порогові (критичні) переваги [1, с. 71]. 
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Виходячи з вищезазначеного, основні чинники прояву регіональних конкурентних переваг та конкурентних позицій ЕАН 
можна згрупувати в чотири блоки:  

- Перший блок – Макросередовище існування ринку праці та сприйняття ЕАН стабільності його існування:  природний, 
виробничий, демографічний, трудовий, освітній, інноваційний потенціали; рівень розвитку інфраструктури ринків регіону, 
комукаційно-комерційна інфраструктура регіону; дієвість базових видів економічної діяльності; структурна демографія розвитку 
малого та середнього бізнесу. 

- Другий блок – Мотивація ЕАН до продуктивної праці: забезпечення гідного доходу в регіоні; рівень сприятливих і 
безпечних умов праці в регіоні; рівень збереження та розвитку людського капіталу. 

- Третій блок – Рівень життя населення в регіоні: екологічні умови, стан здоров’я та  довголіття; демографічна ситуація; 
міграційний стан; рівень медичного обслуговування; рівень культури та добробуту, рівень соціального захисту. 

- Четвертий блок: Розподіл та  продуктивність використання ЕАН: рівень зайнятості населення; ефективність діяльності 
служб зайнятості; статевовікові дисбаланси ринку праці; гнучкість інфраструктури ринку праці щодо узгодження попиту та 
пропозиції робочої сили; результативність праці.  

Висновки та пропозиції. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що при дослідженні впливу найбільш 
значущих зовнішніх та внутрішніх мотиваторів щодо підвищення конкурентоспроможності ЕАН регіону доцільно використовувати 
спеціальні інтегральні індекси, які спираються на кількісну характеристику його складових. Такий підхід повинен забезпечити 
обґрунтованість і методологічну коректність порівнянь мезорегіонів України, наукове забезпечення систематичних розрахунків  
цих індексів у розрізі регіонів України на універсальній шкалі, яка дозволяє виконувати методологічно коректні співставлення  як 
за зведеним інтегральним індексом   рівня конкурентоспроможності ЕАН, так і групових інтегральних індексів рівнів 
макросередовища існування ринку праці та сприйняття ЕАН стабільності його існування, мотивації ЕАН до продуктивної праці, 
рівня життя населення в регіоні, розподілу та  продуктивності використання ЕАН. 
 
РЕЗЮМЕ 
Исследован генезис социально-экономического содержания категории „Конкурентоспрособность ЭАН” на региональном уровне, 
определены составляющие его уровня на основе конкурентных преимуществ и конкурентных позиций. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ 
ВЫБРОСОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

 
Кузнецов В.Г., к.э.н., доцент ДонНУ 
Громенкова С.В., к.э.н., доцент ДонНУ  

 
Металлургия, наряду с угольной промышленностью, автотранспортом и производством цемента, относится к числу 

основных отраслей-загрязнителей природной среды. Годовые выбросы углекислого газа в мировой металлургии составляют 
порядка 1,5-2 млрд. т, или 3-4% от глобальных выбросов всех парниковых газов от всех антропогенных источников. 

В зависимости от используемых технологий, средний удельный выброс равен примерно 1,2-1,8 тонн СО2 на тонну стали. 
Для устаревшей физически и морально украинской металлурги этот показатель близок к верхней границе. Потенциал снижения 
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выбросов в мире оценивается как 0,3 т СО2 на тонну стали, при этом в Украине выбросы могут сократиться на 0,7т СО2 на тонну 
стали.  

Таким образом, проблемы технического перевооружения металлургической отрасли Украины не утрачивают своей 
актуальности. Вопросам модернизации отрасли, повышения эффективности ее функционирования посвящен целый ряд работ таких 
ученых как В. Андрианов, Л. Батченко, Б.  Буркинский,  О. Горбашко, В. Завьялов, Г. Испирян. В. Лисин., Ю. Макогон, Т. Орехова, 
А. Юданов и других. 

 Целью данной статьи является исследование возможностей использования механизмов Киотского протокола для 
снижения вредных выбросов и проведения технического перевооружения металлургической отрасли Украины. 

По выбросам СО2 Украина занимает 19-е место в мире – 350-400 млн. т в год. На долю ГМК приходится более 20% всех 
вредных выбросов в Украине, отечественная металлургия ежегодно выбрасывает в атмосферу около 80 млн. т  СО2. При условии 
проведения комплексной реконструкции и модернизации меткомбинатов (от этапа производства кокса и агломерата до выпуска 
готового проката) потенциал снижения выбросов в отрасли составляет от 30 до 40%, или до 30 млн. т СО2. 

Наибольшее количество выбросов парниковых газов, а равно наибольшие удельные расходы энергоресурсов, имеют 
место в аглодоменном производстве (почти 50% от общего объема). В частности, высокий уровень выбросов происходит при 
производстве агломерата, при сжигании кокса в доменных печах, при разливке чугуна, охлаждении шлаков и пр. 

Второй проблемный для экологии передел – сталеплавильный, особенно в случае, если производство стали ведется 
мартеновским способом. Замена мартеновских печей на электропечи позволяет сократить выбросы на 0,5 т СО2-экв. на тонну 
стали. До начала кризиса эксперты прогнозировали, что к 2012 г. объем выплавки мартеновской стали в Украине снизится с 19 до 
1,5 млн. т. Мартены в Украине устарели не только морально, но и физически. Сверх нормативных сроков эксплуатируется около 
80% мартеновских печей, доля же устаревших конвертеров составляет 26%. Таким образом, половина отечественной стали 
производится на оборудовании, срок эксплуатации которого давно истек. 

Замена мартеновских печей на конвертеры позволит существенно снизить расход сырья и энергоресурсов. В общей 
сложности, за год мартены потребляют почти 2 млрд. кубометров природного газа, при переходе же на конвертерное производство, 
это количество может снизиться до 170-200 млн. куб. м. Кроме того, при использовании конвертеров, выбросы в атмосферу 
вредных газов и пыли сокращаются в 2-5 раза. 

До сих пор модернизация действующих метпредприятий в Украине продвигалась в направлении замены мартенов на 
конвертеры, в то время как доля вводимых новых электропечей незначительна. Отметим, что расход энергии при электродуговой 
плавка из металлолома или железа прямого восстановления почти в 3 раза ниже, чем при использовании конверторов и чугуна из 
рудного сырья. Использование лома может оказать значительное влияние на потребление энергии и выбросы СО2 как в глобальном 
масштабе, так и в Украине, где доля электростали не превышает 5%. Для отрасли также актуальна замена разливки стали в слитки 
на непрерывную разливку с ликвидацией обжимных станов. 

Необходимо отметить, что экология может рассматриваться  как фактор конкуренции. В феврале 2004 года Украина 
ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Закон 
Украины № 1430-ІУ от 04.02.04г.) – международное соглашение, направленное на защиту мирового климата и призванное 
остановить экологическую катастрофу на Земле. Это соглашение впервые в истории международного права использует для 
решения глобальных экологических проблем принципиально новые экономические  механизмы и целенаправленно создает 
стимулы для увеличения объема иностранных инвестиций в создание эффективной структуры энергообеспечения.  

В Протоколе закреплены количественные обязательства 36 промышленно развитых стран и стран с переходной 
экономикой по стабилизации поступлений парниковых газов в атмосферу, а именно, по сокращению на протяжении 2008-2012 г.г. 
выбросов шести основных парниковых газов (углекислого газа, метана, закиси азота и др.) на 5% относительно их базового уровня 
в 1990 г. Индивидуальные обязательства стран – участниц Протокола определены в приложении к нему. Так, например, страны-
участницы ЕС должны сократить свои выбросы на 8% от уровня 1990 года, Канада и Япония – на 6%, Новая Зеландия, Россия и 
Украина на период до 2012 года имеют право на осуществление того же объема выбросов, как и в 1990 г. Некоторым странам 
(Исландии, Австралии, Норвегии) предоставлена возможность увеличения объема выбросов по сравнению с 1990 г. 

Положения Протокола вступили в силу для 128 государств, ратифицировавших его, 16 февраля 2005 г. На данный 
момент его ратифицировали более 160 стран. Таким образом, уже  с  2005  года страны – члены «Киотского клуба» обязаны  
принимать меры, направленные на минимизацию неблагоприятного воздействия на климат Земли.  

Экономические механизмы международной кооперации, которые заложены в Протоколе, основываются на том, что 
климатические эффекты не зависят от места выброса парниковых газов, а парниковые газы в имеющихся в атмосфере 
концентрациях прямо не вредят здоровью человека. Эти механизмы получили название «механизмов гибкости Киотского 
Протокола» (flexible mechanisms). 

Протокол предусматривает следующие механизмы: 
Торговля квотами (Emission trading) - покупка и продажа разрешений на эмиссии. Статья 17 Киотского протокола 

учреждает торговлю квотами между сторонами и организацию торговли промышленными выбросами на внутренних рынках стран 
и на международном уровне. В случае, если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать 
свободную часть другой стране.  

С учетом обязательства США по Киотскому протоколу сократить выбросы на 8% и их реального роста, ожидалось, что 
Соединенные Штаты станут крупнейшими покупателями прав на выбросы в международной торговле квотами. Однако, США 
приняли решение не ратифицировать Киотский протокол, в связи с чем стоимость прав на выбросы на международном рынке 
несколько  снизилась. Есть и другие государства, которые могли бы быть заинтересованы в приобретении прав на выбросы для 
выполнения обязательств по Киотскому протоколу. Среди стран, перед которыми стоят сложные задачи с точки зрения выполнения 
обязательств по Протоколу, такие государства, как страны – члены ЕС, Канада, Япония.  

Учитывая, что объемы промышленного производства и, соответственно, промышленных выбросов в атмосферу в нашем 
государстве существенно снизились по сравнению с 1990 годом, международные эксперты рассматривают Украину в качестве 
одного из наиболее потенциальных продавцов квот на рынке торговли парниковыми газами.   

Механизм чистого развития (Clean Development Mechanism) – установленный статьей 12 Киотского протокола механизм 
выполнения проектов для сотрудничества между экономически развитыми и развивающимися странами. В соответствии с этим 
механизмом государства, имеющие количественные обязательства, получат сертифицированные кредиты на сокращение выбросов 
при финансировании проектов, связанных с сокращением выбросов в государствах, не имеющих количественных обязательств. 
Сокращения выбросов, достигнутые в результате осуществления таких проектов странами, не имеющими количественных 
обязательств по Протоколу, могут использоваться развитыми странами в счет выполнения ими своих обязательств по Протоколу.  
Целью данного механизма является содействие устойчивому развитию в развивающихся странах и облегчение выполнения 
развитыми государствами их обязательств по сокращению выбросов. 

Проекты совместного осуществления (Joint implementation) – механизм, который наиболее интересен Украине. Проекты 
совместного осуществления – термин, используемый для отражения возможных путей совместного осуществления обязательств по 
Киотскому протоколу. Стоимость сокращения выброса одной тонны углекислого газа в разных странах различна. Таким образом, 
страна, имеющая количественные обязательства, может профинансировать проекты по сокращению выбросов парниковых газов в 
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другой стране с количественными обязательствами. Полученные в результате реализации таких проектов «единицы снижения 
выбросов» могут быть переданы инвестирующей стране в зачет ее обязательств.  

 Формат проектов совместного осуществления привлекателен для украинских предприятий прежде всего возможностью 
получения иностранных инвестиций в обмен на квоты сокращения выбросов парниковых газов, которые образуются в результате 
реализации таких проектов.  

Дело в том, что в Украине потенциал энергоэффективности и энергосбережения практически не реализован, в то время, 
как в странах Европейского Союза и в Японии он почти полностью исчерпан. Поэтому осуществить мероприятие, обеспечивающее 
снижение выбросов углекислого газа в Украине существенно дешевле, чем в странах Европейского Союза. 

Необходимо подчеркнуть, что механизм проектов совместного осуществления не является инструментом, 
способствующим выполнению обязательств по ограничению выбросов, а может рассматриваться только как средство привлечения 
инвестиционных ресурсов в страну и является дополнительным по отношению к внутренним мерам, которые  принимаются 
Сторонами Протокола с целью исполнения своих обязательств.   Внедрение проектов совместного осуществления в Украине 
открывает широкие возможности для привлечения средств  в сферы, которые остро нуждаются в повышении энергоэффективности.  

Учитывая положения Киотского протокола, исходным владельцем квот на выбросы парниковых газов, а также единиц 
сокращения выбросов, полученных в результате внедрения проектов совместного осуществления, является государство.  В 
соответствии с п.3 ст. 6 Протокола, государство может уполномочивать юридические лица принимать участие в проектах 
совместного осуществления, однако ответственность за действия, осуществляемые в рамках такого проекта, связанные с 
приобретением или передачей единиц сокращения выбросов, остается на государстве. 

Внедрение данного механизма не представляется возможным без создания эффективно действующей организационной 
структуры по управлению механизмом совместного осуществления в Украине.   

Перспектива использования механизмов Киотского Протокола способна внести значительный вклад в экономический 
рост Украины, что может быть достигнуто не только за счет роста прибыли от реализации квот, но и за счет привлечения 
дополнительного финансирования в проекты по техническому перевооружению и модернизации, повышению эффективности 
использования топлива и энергии в промышленных процессах и жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Однако, отсутствие национального законодательства, правовых и административных механизмов регулирования 
выбросов парниковых газов ограничивает возможности Украины по привлечению дополнительного финансирования в проекты 
совместного внедрения технологий. 

Поэтому на сегодняшний день одной из приоритетных задач во внутренней политике Украины является создание 
необходимой инфраструктуры для обеспечения реализации гибких механизмов Киотского протокола и разрешение целого ряда 
проблем -  определение методов регулирования выбросов парниковых газов, создание системы учета и контроля уровня выбросов, 
обеспечение нормативного регулирования правоотношений на так называемом «углеродном рынке», создание системы 
сертификации и лицензирования в данной сфере, создание системы соответствующих контролирующих органов.  

Хотелось бы отметить, что Киотский протокол носит «пилотный» характер и является лишь первым шагом на пути 
разрешения проблемы глобального потепления. Однако, хотя Протоколом и предусмотрено сокращение выбросов парниковых 
газов только на 5%, есть надежда, что данный документ создаст прочную основу для международных действий по борьбе с 
изменениями климата, на которой смогут строиться будущие международные соглашения, а правильно организованная работа по 
Киотскому протоколу внутри государства предоставит дополнительные возможности для роста экономического потенциала 
Украины 

Необходимо подчеркнуть, что Украина инициирует продление действия рыночных механизмов в рамках Киотского 
протокола после 2012 года.  

На мировой арене в ближайшее время могут быть приняты важные решения, напрямую касающиеся и металлургов, в 
т.ч., украинских. В частности, сейчас обсуждается проект соглашения, в рамках которого предлагается развитым странам сократить 
выбросы на 45% к 2020 г., в то время как развивающимся – на 15-30%.  

Принятие такого документа может снизить конкурентоспособность стальной отрасли ЕС, Японии, США, которым и так 
сложно бороться с китайской, индийской и бразильской продукцией даже на собственных рынках. 

Пока украинские металлурги пассивны в реализации схем Киотского протокола. По данным Национального агентства 
экономических инвестиций, в 2009 г. Украина продала всего 33 млн. т выбросов из своей квоты, в то время как текущий уровень 
производства оставляет возможность реализовать 440 млн. т (общий размер квоты – 922 млн. т).  

 К сожалению, большинство предприятий не только не имеют планов привлечения «зеленых» инвестиций, но даже не 
провели инвентаризацию выбросов парниковых газов. Отметим, что в Украине уже несколько лет работает созданный 
Минпромполитики центр «Энергосталь», который разработал «Отраслевую программу энергоэффективности и энергосбережения 
на период до 2017 г.», в которой проанализированы мероприятия предприятий и выделены те из них, которые могут быть 
оформлены как проекты совместного осуществления. 

В стране есть вся нормативная база для реализации таких проектов, однако за 4 года реально осуществили такие проекты 
только несколько компаний – шахта им. Засядько, Донецкий ЭМЗ (ранее – «Истил (Украина»), Алчевский МК. В минувшем  году 
договора по разработке и сопровождению проекта совместного осуществления подписали «Азовсталь» (с компанией Global 
Carbon) и Енакиевский МЗ (с ING Bank NV) – оба предприятия планируют привлечь средства для программы модернизации 
предприятия за счет реализации единиц сокращения выбросов и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 1,5 млн. т 
CO2 эквивалента до 2012 г. 

Остановимся подробнее на том проекте, которые предполагается к осуществлению на ОАО «ЕМЗ». Прежде всего 
рассмотрим основные показатели работы  ОАО «ЕМЗ» в 1990 г.  

В  1990г выпуск агломерата, чугуна, конвертерной стали  и извести превышали соответствующие показатели 2008 г. на 7 
– 16 %, в то же время отсутствовало производство непрерывно-литой заготовки, а производство проката было больше почти на 
84 %. 

Суммарный расход топливно-энергетических ресурсов составил 3 255,2 тыс. т у.т. Наибольший вклад в 
энергопотребление завода вносили природный газ и кокс, соответственно немногим более 26 % и около 43 %. Вклад доменного 
газа и электроэнергии составил более 17% и 12 % соответственно. Доля угля и коксового газа в составе ТЭР незначительна (менее 
0,3%). 

Удельный расход топлива составлял 1 107,8 кг у.т./т конвертерной стали. 
Проведенный анализ свидетельствует, что за период 1990 – 2008 г.г. на ОАО «ЕМЗ» произошли существенные 

перераспределения в потреблении энергоносителей . 
Установлено, в частности, что : 
 удельный расход кокса увеличился на 14%; 
 удельный расход природного газа уменьшился больше чем на 46 %; 
 удельный расход доменного газа увеличился на 7%; 
 удельный расход электроэнергии изменился незначительно в сторону увеличения (3,5%); 
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 значительно увеличился удельный расход угля (около 350%), однако, учитывая, что вклад угля в тепловой баланс завода 
составляет всего 0,1 %, это изменение не оказало существенного влияния на энергоёмкость продукции. 
В результате удельная энергоёмкость при производстве стали уменьшилась за рассмотренный период на 4,6 % и 

определена на уровне 1 056,6 кг у.т./т стали. 
При сравнении объёмов эмиссии парниковых газов на ОАО «ЕМЗ» в 1990г. и в 2008 г. отметим, что эти выбросы в 

наибольшей мере определяют выплавка чугуна и производство теплоэнергии на ТЭЦ-ПВС.В 2008г. произошло снижение выбросов 
парниковых газов практически во всех переделах. Наибольшее снижение наблюдалось при производстве чугуна на 
784,7 тыс. т СО2. Это составило более 14 % общего сокращения эмиссии парниковых газов. Основная причина этого является 
сокращение выпуска чугуна, которое составило около 10 %, и сокращение удельного расхода природного газа. Значительное 
снижение эмиссии имеет место при производстве блюмсов (7,3%). Причиной этого является ввод в действие сортовых МНЛЗ, 
расход топлива на которых значительно ниже, чем на блюминге, и сокращение почти в 6 раз производства на последнем. 

Сократились выбросы и при производстве проката. Здесь произошло изменение стратегии производства, когда акцент 
сместился от производства готового продукта на выпуск полуфабриката. В 7 раз сократилось производство на сортовых станах 
предприятия. В агломерационном производстве сокращение эмиссии (1,6%) произошло как благодаря снижению производства на 
16 %, так и в результате достигнутых успехов в энергосбережении, когда расход газообразного, твердого топлива и известняка 
был снижен. 

Анализ изменения эмиссии парниковых газов на ОАО «ЕМЗ» позволяет сделать вывод, что в 2008 г. эмиссия 
парниковых газов, как это было показано выше, снизилась до 4,4 млн. т СО2, т.е. за счет снижения уровня показателей основных 
производств, а также благодаря реализации проектов, направленных на снижение энергоемкости производства, эмиссия СО2 была 
уменьшена по сравнению с базовым 1990г. на ~ 1,2 млн. т СО2. 

На основании фактических данных за 1990, 2008, а также прогноза на 2012г. по объемам производства и потреблению 
энергоресурсов произведен расчет эмиссии СО2 в атмосферу (таблица 1).  

Из приведенных данных можно сделать вывод, что производство продукции на ОАО «ЕМЗ» к 2012 году в соотношении 
с показателями производства 1990г. увеличится при производстве чугуна и теплоэнергии. 

Таблица 1 
Данные выбросов СО2 за период 1990-2012 гг. 

Основные производства 
Единицы 
измерения 

1990 2008 2012 

Производство тыс. т/год 2 392,2 2 018,4 2 153,4 Агломерационное 
производство Выбросы тыс. т СО2 522,0 434,3 478,5 

Производство тыс. т/год 2 838,1 2 562,9 2 984,3 
Доменное производство 

Выбросы тыс. т СО2 1 850,0 1 065,3 1 399,1 
Производство тыс. т/год 2 938,6 2 733,2 2 782,3 

Сталеплавильное производство 
Выбросы тыс. т СО2 470,0 462,5 462,0 
Производство тыс. т/год 0,0 2 268,3 2 459,9 

МНЛЗ 
Выбросы тыс. т СО2 0,0 381,5 410,6 
Производство тыс. т/год 2 888,1 471,7 0,0 

Блюминг 
Выбросы тыс. т СО2 490,0 85,0 0,0 
Производство тыс. т/год 2 283,7 344,7 278,1 

Сортопрокатное производство 
Выбросы тыс. т СО2 315,0 86,7 79,7 
Производство тыс. т/год 311,4 286,3 294,2 

Производство извести 
Выбросы тыс. т СО2 350,0 498,5 488,1 
Производство тыс. Гкал/год 1 366,3 1 687,5 1 964,9 

ТЭЦ-ПВС 
Выбросы тыс. т СО2 1 580,0 1 260,2 1 467,4 
Производство тыс. т/год - - - 

Вспомогательное производство 
Выбросы тыс. т СО2 - 505,4 505,4 

Итого Выбросы тыс. т СО2 5 577,0 4 274,1 4 785,3 
 

Предполагаемая  динамика изменения выбросов СО2 к  2012 году при сохранении существующей технологии и 
увеличении производства следующая:  объемы эмиссии СО2 на период до 2012 г. не превысят уровень 1990 года. В 2012 году 
выбросы парниковых газов превысят уровень 2008 г. на 511,2 тыс. т СО2. Это связано с существенным плановым увеличением 
объемов производства чугуна. 

Полученные результаты позволили определить излишек квоты на выбросы парниковых газов на 2008 г. для ОАО «ЕМЗ», 
которая составила 1303 тыс. т СО2. Часть этого излишка квоты образовалась за счет уменьшения уровня производства и заводу 
вряд ли возможно получить у государства в свое распоряжение. Оставшаяся часть излишка квоты должна быть оставлена 
предприятию, т.к. она образована в результате внедрения энергосберегающих мероприятий на протяжении 1990 – 2008гг. Часть 
квоты на выбросы парниковых газов, которая остается у государства, следует определять по изменению производства чугуна. Во-
первых, доменное производство является основным эмитентом парниковых газов, во-вторых, если учесть вклад доменного газа, 
который образуется при производстве чугуна, то доменное производство становится определяющим эмитентом парниковых газов, 
в-третьих, это производство не подвержено, в отличие от прокатного производства, изменениям в структуре выпускаемой 
продукции. 

В 2008г. производство чугуна уменьшилось по сравнению с 1990г. на 9,7 %, что определяет часть квоты на выбросы, 
которая может быть оставлена у государства, в размере 126,4 тыс. т СО2. Т.е. уровень эмиссии парниковых газов в течение 2008 –
 2012гг. не должен превышать величины 5450,6 тыс. т СО2. Проведенные расчеты показывают что на протяжении этого периода 
эмиссия парниковых газов не превысит граничной величины и 2012 году, на заводе имеется запас в 665,3 тыс. т СО2. 

Из возможных мероприятий по энергосбережению и сокращению выбросов парниковых газов на ОАО «ЕМЗ» к 
внедрению на период до 2012 г. намечены следующие: 
 строительство воздухоподогревателей системы Калугина на ДП№3 (2011г.); 
 строительство воздухоподогревателей системы Калугина на ДП№1 (2011г.); 
 использование пылеугольного топлива на ДП №1,3,5 (2012 г.); 

Применение этих мероприятий позволит снизить удельную энергоемкость конвертерной стали на 78 кг у.т./т чугуна, а также 
сократить эмиссию СО2 на 86 тыс. т СО2 в 2011г. и на 218 тыс. т СО2 в 2012 году.  

Суммарный эффект от реализации вышеперечисленных энергосберегающих мероприятий, в части снижения выбросов 
объемов парниковых газов составит ~ 0,2 млн. т СО2, что может, в случае реализации их в качестве проектов совместного 
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осуществления, принести предприятию около 2,2 млн. долл. США или в гривневом эквиваленте до 26 млн. грн. за продажу единиц 
сокращения выбросов. 

Таким образом, есть реальные возможности использовать «гибкие механизмы», предусмотренные Киотским протоколом 
к Рамочной конвенции об изменении климата, в качестве дополнительных источников финансирования реализации мероприятий 
модернизации и реконструкции предприятия. 

Металлургия Украины находится в довольно тепличных условиях, если говорить о политике по снижению выбросов, по 
сравнению с европейской. В ЕС уже много лет проводится курс на последовательное снижение вредных выбросов, в т.ч., в секторе 
металлургии. Евросоюз принял на себя обязательство уменьшить выбросы СО2 в атмосферу на 20% по сравнению с 1999 г. 

Если наши металлургические компании имеют возможность привлекать средства в рамках Киотского протокола, то 
европейским металлургам приходится, наоборот, вкладывать существенные средства в снижение выбросов. Помимо прямых 
обязательств по снижению выбросов, выдвигаемых к сектору, металлургов также напрямую касается ужесточение экологических 
норм для производимых в странах Евросоюза автомобилей. Таким образом, в европейский странах сейчас стоят перед выбором: 
проводить тотальную дорогостоящую модернизацию, сокращать часть мощностей или покупать чужие квоты на выброс (что, 
безусловно, является лишь   временным решением проблемы). 

Что касается позиции Украины касательно подписания на международной арене новых договоренностей касательно 
выбросов парниковых газов, то для нас принципиальной является возможность и далее реализовывать излишки квот, за счет 
продажи которых страна может привлекать «зеленые» инвестиции и технологии. Без решения финансового вопроса нам будет 
тяжело сократить эмиссию парниковых газов на 20% (от уровня 1990 г.). Ведь именно такие обязательства может взять на себя 
Украина в новом соглашении.  
 
РЕЗЮМЕ 
В  статье  исследуются  возможности использования механизмов Киотского протокола для снижения вредных выбросов и 
проведения технического перевооружения металлургической отрасли Украины. 
РЕЗЮМЕ  
В статті досліджено можливості використання механізмів Кіотського протоколу для зниження шкідливих викидів та проведення 
технічного переозброєння металургійної галузі України. 
SUMMARY 
In the article possibilities of the use of mechanisms of Kyoto protocol are investigated for the decline of harmful extrass and realization of 
technical rearmament of metallurgical industry of Ukraine. 
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В останні два десятиріччя у всьому світі розвиваються нові мережеві форми кооперації між компаніями різних 

економічних секторів, у тому числі територіально-виробничі утворення, що отримали назву кластерів. Тенденція зростання 
мережевих і кластерних утворень з'явилася своєрідною відповіддю регіональних і національних суб'єктів господарювання 
(переважно, середніх і малих форм), які не входять до транснаціональних бізнес-структур,  на міжнародну конкуренцію, що 
посилюється [1]. 

Стійкість малих і середніх підприємств в конкурентній боротьбі безпосередньо визначається їх здатністю  до 
співробітництва з іншими підприємствами, у тому числі і з конкурентами, а можливості такого співробітництва якраз й 
посилюються цими мережевими утвореннями. Будучи точками економічного зростання, кластери стають об'єктом великих 
капіталовкладень, на яких зосереджують пильну увагу національні уряди і місцеві адміністрації [2]. Виробнича та організаційна 
структури кластеру як правило більш ефективні, ніж галузева, тому що тут міжфірмові зв'язки більш тісні. Кластер породжує ефект 
масштабу виробництва, основою якого є наявність інноваційного ядра, генератором якого виступає  як найменше одна із фірм 
кластеру, що стимулює виробництво нових видів продукції та послуг [3].  Перевагою кластерної форми інтеграції бізнесу є також 
гнучка можливість одночасного виробництва декількох видів продукції, диверсифікації економічної діяльності, що менш 
притаманно жорстким галузевим оргструктурам . При групуванні фірм у кластери виникає можливість оптимізації виробничо-
технологічних процесів і мінімізації невиробничих витрат на різних підприємствах [4]. Таким чином, всі учасники кластера 
одержують додаткові конкурентні переваги під впливом сукупного ефекту спеціалізації, що забезпечує підвищення продуктивності 
праці і зниження собівартості продукції. 

Слід зазначити, що в пострадянських країнах сам феномен політики кластеризації економіки, з урахуванням інституційних 
особливостей цих країн, а також роль мережевих форм бізнесу у регіональному і галузевому розвитку виробничих систем до 
сьогодення вивчені недостатньо глибоко, на що вказують дослідження ряду авторів (див., наприклад [1, с.11; 5, с. 2; 6, с. 121]).  

В Україні вперше офіційне визнання необхідності розвитку кластерної моделі організації промисловості, зокрема 
інноваційного типу, було зроблено в Державній програмі розвитку промисловості на 2003-2011 рр., прийнятої в липні 2003 р. [7]. 
Проте завдання щодо формування технологічно розвинутих кластерів було віднесене в цьому документі на кінцеву фазу реалізації 
програми, а за час, що пройшов з моменту ухвалення цього документа, для її реалізації фактично нічого не було зроблено. Досить 
сказати, що іншим складом Кабінету Міністрів через 5 років  було прийнято Концепцію проекту Програми розвитку промисловості 
України до 2017 р., в якій вказано на необхідність (!) «розробки нормативно-правової бази для створення і впровадження моделі 
кластерної організації промисловості» (виділено авторами) [8, с. 6]. 

Слід зазначити, що в Україні практика кластеризації економіки, завдяки місцевій ініціативі, пішла значно далі, аніж 
теоретичне обґрунтування і нормативно-правове забезпечення цього процесу. Найбільш поширено впровадження кластерного 
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підходу в практику розвитку регіональних виробничих систем будівельної сфери. Сьогодні до формування будівельних кластерів в 
Україні приступили вже більшість областей країни. В 1998 р. одним з перших в цій сфері став функціонувати будівельний кластер 
«Поділля» в м. Хмельницькому. Вже до кінця 2000 р. кластер об’єднав більше 30-ти пов’язаних з будівництвом підприємств і 
організацій області, які успішно працюють і сьогодні, забезпечуючи робочими місцями більше п'яти тисяч чоловік. В ході своєї 
діяльності кластер зумів виконати ряд оригінальних будівельних проектів не лише в Україні, але і за її межами в рамках 
українсько-польської програми ділової співпраці [2]. У Харківської області спільно з Білгородською областю РФ пішли ще далі - 
створили трансграничний будівельний кластер «Слобожанщина» [9]. 

Недостатня увага до проблеми створення кластерів, яке має місце сьогодні в країні, вимагає поглибленого опрацювання 
наукових підходів до цього економічного явища в рамках нової концепції конкурентоспроможності. Це вимагає розгляду в рамках 
реформування системи державного регулювання і розробки нової парадигми  стратегії регіонального розвитку можливостей 
створення якісно нових інтегрованих структур мережевого типа, направлених на реалізацію інноваційної та інвестиційної 
складових економічної політики, а також структурної перебудови і зменшення техногенного навантаження на довкілля як на 
національному, так і на локальних рівнях. Останнє особливо важливо для старопромислових регіонів, зокрема Донецького, де 
проблема екологоорієнтованої структурної перебудови не то що назріла, а навіть «перезріла». 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності формування будівельного кластеру, орієнтованого як на розвиток 
будівництва, так і на рішення екологічних проблем в регіоні з гіпертрофованим розвитком базових галузей промисловості,  і 
створення належної системи підтримки цього кластеру. 

Будівельний комплекс є одним з найбільш важливих секторів економіки Донецької області, як і всієї України в цілому. Цей 
комплекс покликаний здійснювати оновлення виробничих фондів на сучасній технічній основі, забезпечити розвиток і 
вдосконалення соціальної сфери, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння виробництва. Подальший розвиток 
будівельного комплексу в ринкових умовах залежить від ефективності багатовимірної і динамічної діяльності його учасників, 
правильного розділення функціональних обов'язків між різними фірмами при здійсненні інвестиційно-будівельних проектів, 
ефективної побудови господарських зв'язків.  

В умовах транзитивної економіки будівельний комплекс Донецької області знаходиться на стадії пошуку раціонального 
балансу між існуючою раніше негнучкою системою управління галуззю з боку держави та органів регіонального і місцевого 
самоврядування, з одного боку, і ринковими механізмами координації, з другого боку. Цей процес супроводжуються перебудовою 
ментальності на ринковий лад як безпосередньо суб'єктів господарювання, так і представників влади різних рівнів (що протікає 
значно важче). Лише усунення нестабільності у взаєминах цих двох систем дає можливість для вдосконалення діяльності щодо 
реалізації інвестиційно-будівельних проектів. 

При визначенні оптимальних шляхів розвитку будівельної галузі необхідно враховувати, що вона представлена різними 
видами робіт і безліччю технологічних процесів, де постійно повинна упроваджуватися значна кількість видів інновацій. Ринкові 
стосунки зумовили значне розширення учасників будівельної діяльності, що діють в нових умовах самостійно, без якої-небудь 
опіки і координації, а часто і без державної підтримки, особливо у сфері впровадження новітніх технологій та організаційних 
інновацій. 

Вирішення завдань розвитку будівництва, націленого на інновації , у тому числі в сфері екології, можливе лише шляхом 
адаптації підприємств будівельного комплексу до нових умов функціонування на основі спільної взаємодії в інноваційній сфері, 
використовуючи нові форми і методи управління. У зв'язку з цим стає очевидною актуальність формування в Донецької області 
регіонального будівельного кластеру, як механізму підвищення технічного рівня і стабільного розвитку будівельного комплексу 
регіону, а також зниження техногенного навантаження на довкілля. 

Висока концентрація промислового виробництва і транспорту у поєднанні із значною щільністю населення перетворили 
Донецьку область на територію, яка є одним з найбільших в Україні і в цілому в Європі техногенним забруднювачем довкілля. У 
багатьох районах Донецької області техногенне навантаження на довкілля досягло рівня, загрозливого здоров'ю населення і 
руйнівного для природи. Екологічні проблеми в Донецької області нашаровувалися протягом багатьох років, тому природне 
довкілля регіону знаходиться в критичному стані. У структурі промислового потенціалу області більше двох третин обсягу 
виробленої продукції припадає на екологічно небезпечні виробництва: металургійну (42%), гірничодобувну (16%), хімічну і 
нафтохімічну промисловості (2%), вироблення електроенергії (11%), виробництво коксу (7%). Підприємства саме цих галузей 
промисловості більш всього впливають на стан природного довкілля. Аналіз даних проведених досліджень [10] показує, що в 
повітряному середовищі міст Донбасу фіксуються аномальні концентрації таких високотоксичних речовин як ртуть, свинець, цинк, 
мідь, нікель, хром, марганець, берилій, ванадій, кадмій, хлор, фтор, аміак, органічні летучі сполуки, сірчана, соляна і азотна 
кислоти. Стан повітряного басейну в Центральному Донбасі визначається викидами підприємств гірничо-металургійного і 
паливно-енергетичного комплексів, базової хімії, а також наявністю взаємовпливу міст за рахунок утворення агломерації. Істотний 
вклад до забруднення повітря вносять неорганізовані викиди від териконів, особливо тих, що горять. 

Екологічні наслідки виробничої діяльності гірничодобувної галузі в значній мірі пов'язані з недосконалістю існуючих 
технологій видобутку і переробки мінерально-сировинних ресурсів. Так, в результаті використання в Україні застарілих технологій 
розробки родовищ корисних копалини в надрах залишається близько  40% вугілля і 25% руд металів, а в результаті процесів 
збагачення та переробки цих копалин виникають масштабні відвали гірських порід, шламовідстійникі, хвістосховища і тому 
подібне. Загальна маса накопичених відходів складає близько 4 млрд. т, а займана ними площа наближається до 1% всієї території 
області [11]. Тому гостро стоїть проблема переробки цих відходів, у тому числі з урахуванням можливостей їх використання в 
промисловості будівельних матеріалів і в будівництві доріг.  

В Донецькій області вже започаткована робота з розробки стратегії розвитку економіки регіону з використанням 
кластерного підходу. До цієї роботи залучена міжнародна консалтингова компанія «Monitor Group» (до речі, ця компанія заснована 
засновником теорії кластерів М. Портером).  Проаналізувавши економіку Донеччини і ідентифікував в її  економічної базі понад 40 
кластерів, спеціалісти «Monitor Group» визначили чотири найбільш конкурентоздатних з них – металургія, машинобудування, 
будівництво і сільське господарство. Але спершу вирішено було зосередитися на двох ведучих, і «вибір впав» на металургію і 
сільське господарство з переробкою [12]. Таким чином, будівництво залишено «на потім», не говорячи вже про екологічні 
проблеми, що залишилися поза увагою (до речі, сільське господарство і металургія – це самі великі забруднювачі довкілля). Можна 
тільки гадати, чому саме металургія і сільське господарство отримали пріоритет, хоча на певні виводи натякає той факт, що 
замовник дослідження – Фонд «Ефективне Управління», створений  в 2008 році Рінатом Ахметовим, у сфері бізнесу-інтересів 
якого знаходяться перш за все металургія та в певній мірі сільське господарство.    

Але ситуація в будівельній галузі склалася така важка, що в 1-му кварталі 2011 р. обсяг будівельно-монтажних робіт впав 
на 57%, і галузь знаходиться на межі «виживання». Не даремно  на початку липня 2011 р. Асоціація «Всеукраїнський союз 
виробників будівельних матеріалів і виробів» спільно з Торговельно-промисловою палатою України оприлюднили відкритий лист 
до керівництва країни, в якому вимагають звернути увагу на «…страхітливу ситуацію, що склалася в будівельній галузі, і прийняти 
реальні заходи по її подоланню… Зупинка практично всіх заводів по виробництву будматеріалів позначиться на економіці країни 
вже через рік. З цим потрібне щось робити, інакше потім, запустити будівельну галузь буде неможливо». Виходом будівельної 
галузі з кризи, як вважає Голова Наглядової ради Асоціації Іван Салій, є створення територіальних будівельних кластерів по всій 
Україні [13]. 
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Розвиток будівництва має певний позитивний макроекономічний і структурний ефекти, що доповнюють ефект зростання, 
який виникає безпосередньо в будівельному секторі. Поширення житлового будівництва, зниження його собівартості шляхом 
технологічного і технічного оновлення дають поштовх для зростання попиту на меблі, товари довгострокового використання тощо. 
Розвиток промислового будівництва створює базу для активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, появи нових промислових 
об’єктів прогресивних галузей, що виробляють продукцію з високою питомою вагою доданої вартості, технічного переозброєння 
базових галузей. Нарешті, розвиток промисловості будівельних матеріалів розширює внутрішній попит на продукцію того ж 
металургійного комплексу. А створення екологоорієнтованого будівельного кластеру вносить вклад в накопичення критичної маси 
структурних зрушень в економіці та менеджерської ментальності, що закладають принципово нову філософію соціально-
економічного розвитку країни. Будівельний кластер  регіону повинен мати перед собою завдання – комплексне освоєння і розвиток 
територій для масового будівництва житла економ-класу, що відповідає стандартам цінової доступності, енергоефективності та 
екологічності.    

Кластер, що пропонується  – структурна одиниця, об'єднуюча на добровільних засадах галузевий бізнес, фінансові, 
освітянські, науково-дослідницькі і проектні установи, місцеву владу і підтримуючі інституції, які створені як владою, так і 
підприємцями, які входять до складу кластеру. Об'єднання передбачає їх тісну взаємодію, можливість перерозподілу повноважень і 
функцій з метою оптимального розвитку і функціонування будівництва, промисловості будівельних матеріалів в регіоні, а також 
соціально-економічного сталого розвитку самого регіону як результат роботи цього кластеру, що віддзеркалиться у рості 
зайнятості, доходів робітників кластеру і місцевих бюджетів, а також зменшення накопичених відходів базових галузей 
промисловості.  

Наприклад, бізнес-структури, що об’єднані у кластер, можуть передати частину своїх функцій органам управління 
кластеру (такі, як пошук нових бізнес-напрямків, трансфер нових технологій та організаційних інновацій, роботу з органами влади, 
певні маркетингові функції тощо). Органи місцевої влади, у свою чергу, можуть делегувати частину своїх повноважень кластеру. 
Наприклад, доцільно ввести за правило, щоб жодна будівельна  ліцензія в регіоні не могла бути видана без узгодження з 
уповноваженим органом управління кластеру. Взагалі моніторингу якості і екологічності будівництва має бути приділена особлива 
увага, оскільки ці питання пов’язані з відповідальністю перед споживачами і підвищенням якості будівельних робіт. 

В основі процесу формування кластера лежить обмін інформацією про потреби в техніці, технологіях і послугах між 
виробниками, постачальниками, покупцями і суміжними галузями. Взаємний обмін інформацією надає певні переваги всім фірмам 
кластеру в їх загальній конкурентній боротьбі з суперниками, але не знімає їх стурбованість щодо свого власного положення на 
ринку. Тому наявність внутрішньої конкуренції між підприємствами кластера може негативно вплинути на обмін інформацією. З 
іншого боку, взаємному обміну інформацією між фірмами усередині кластера сприяє збіг цілей, координація і сумісність інтересів 
горизонтально і вертикально зв'язаних фірм, а також неформальні стосунки окремих фахівців і керівників, їх спільна участь в 
наукових співтовариствах і асоціаціях, територіальна близькість, норми ділової етики, а так само прагнення до встановлення 
тривалих і міцних взаємин. 

Таким чином, подібна співпраця стане усе більш необхідною для підприємств-учасників кластеру, але є і негативний 
момент, – воно приведе до певного обмеження їх самостійності, тобто здібності підприємств  самостійно визначати свою поведінку 
на ринку, до самостійного освоєння нових товарів, нових технологій і т. д. Щоб уникнути цього використовуються стратегії 
створення кластеру, які будуються на центрах ділової активності. Ці центри  при організації повномасштабної виробничої 
діяльності кластеру, координують не лише процеси виробництва, технічного переозброєння, стійкого функціонування ланцюгів 
постачання, розвитку відповідних ніш ринку, керівництва зовнішньоекономічною діяльністю, організації, управління, екологічного 
моніторингу, але й інноваційну діяльність та відповідний розвиток освіти в кластері.  

В Донецькому регіоні є всі чинники для розвитку будівельного кластера, орієнтованого на енергоефективні технології, 
використання екологічно чистих матеріалів. Область практично на 100 % забезпечена власними будівельними матеріалами, що 
дозволяє об’єднати в єдиний ланцюг увесь цикл зведення житла і промислового будівництва: від видобутку нерудних матеріалів, 
виробництва будівельних матеріалів до будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків і промислових споруд.  

Враховуючи велику кількість відвалів гірських порід гірничодобувних підприємств в Донецькій області, а також наявність 
розроблених місцевими НДІ технологій вилучення з них залишків основних копалин і рідкоземельних елементів, що можуть бути 
використовувані, наприклад, в мікроелектроніці, буде доречним розвивати  цей бізнес-напрямок екологоорієнтованого кластеру, 
що пропонується. Наявність великих депозитів метану в шахтах дозволяє розглядати як економічно ефективний, не говорячи про 
екологічний ефект, бізнес-напрямок, пов'язаний  з вилученням метану для вироблення теплової і електричної енергії, яка може бути 
використана у виробництві будівельних матеріалів. 

На наш погляд, слід виділити основні етапи створення екологоорієнтованого будівельного кластеру, що пропонується: 
1. Обґрунтування (за допомогою дослідницьких установ і відповідних бізнес-асоціацій) стратегічних ініціатив – 

пріоритетних об'єктів, локальних територій і технологій, на базі яких слід створити кластер. 
2. Прогнозування економічної (комерційною і бюджетною), соціальної, екологічної ефективності кластера з врахуванням 

можливих державних, приватних вітчизняних і зарубіжних інвестицій та  всіх видів ефекту, включаючи регіональний і 
народногосподарський. 

3. Визначення приблизного переліку базових (найбільш конкурентоздатних), суміжних (базового профілю і тих, що 
поставляють устаткування, компоненти, матеріали, енергоресурси, послуги), обслуговуючих (транспорт і логістика, зв'язок, збут, 
фінанси, страхування, соціальний розвиток), інноваційних (розробка і передача технологій, підготовка кадрів) підприємств і 
організацій (що існують, новостворюваних, таких, що залучаються з інших регіонів), які включаються до складу кластера. 

4. Проектування структури управління і оргструктури самого кластеру на основі механізму приватно-суспільного 
партнерства. 

5. Розробка і затвердження на регіональному рівні довгострокової стратегії розвитку кластеру і відповідних стимулів 
(можливо, за рахунок використання механізму функціонування територій пріоритетного розвитку). 

6. Розробка і реалізація плану створення кластеру, як інвестиційної програми, включаючи залучення кредитів, місцевої 
позики, спорудження об'єктів інфраструктури, регіональні замовлення на розробку нових технологій, підготовку необхідних кадрів. 

Висновки. Структурна перебудова економіки старопромислового Донецького регіону, відхід від парадигми опори в його 
соціально-економічному розвитку переважно на базові галузі важкої промисловості, що є екологічно небезпечними, потребує 
цілеспрямованої політики підтримки формування в області екологоорієнтованого будівельного кластеру. Такий кластер  має бути 
націленим на комплексне освоєння і розвиток територій регіону для масового будівництва житла економ-класу, що відповідає 
стандартам цінової доступності, енергоефективності та екологічності.   

Розвиток екологоорієнованого будівельного кластера в Донецькому регіоні зможе дати регіону вагомі переваги в 
конкурентній боротьбі з іншими регіонами за приваблення бізнесу, сприяти припливу інвестицій, підвищенню гнучкості і 
мобільності будівельних компаній в умовах постійно мінливої ринкової кон’юнктури. 

Створення будівельного кластеру, який орієнтовано на вирішення екологічних проблем, потребує певного підготовчого 
процесу, етапи якого наведені в статті. 

Подальші дослідження в даної області слід проводити у напрямку виявлення організаційно-правових форм функціонування 
запропонованого кластеру, визначення оптимального розмежування повноважень в управлінні кластером між суто його органами 
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управління, неформальними механізмами координації і органами регіонального і місцевого самоврядування, з урахуванням  
конкретних інституційних умов. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье предлагается создать экологоориентированный строительный кластер, что поспособствует структурной перестройке 
экономики Донецкого старопромышленного региона. Приведены требования к конфигурации этого кластера, а также этапы 
разработки проекта кластера. 
Ключевые слова: сетевые бизнес-структуры, кластер, строительство, экологические проблемы. 
РЕЗЮМЕ 
В статті пропонується створити екологоорієнтований будівельний кластер для сприяння структурній перебудові економіки 
Донецького старопромислового регіону. Наведено вимоги щодо конфігурації цього кластеру, а також етапи розробки проекту 
кластера. 
Ключові слова: мережеві бізнес-структури, кластер, будівництво, екологічні проблеми. 
SUMMARY 
An ecologically oriented construction cluster for economic restructuring of Donetsk old industrial region is considered in the paper. The 
requirements for this cluster configuration as well as stages of the cluster design elaborating are described.  
Key words: network business-structures, cluster, construction, ecological issues.  
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Мазур І.І., д.е.н., проф., зав. кафедри підприємництва Київського національного університету Імені Тараса Шевченка  
 

Постановка проблеми. Перші місця за рівнем тінізації у списку пострадянських країн за відомим сучасним дослідником 
тіньової економіки Ф. Шнайдером займають економіки Грузії, України, Росії, Латвії та Естонії. Для порівняння: в Україні тіньова 
економіка складає половину усього господарства, у Польщі – це майже 30% економіки, тому Польща сьогодні у рейтингу 
Світового Банку відкриває другу десятку країн, де найбільше «тіні». Найменше неофіційного обороту в економіці мають 
Швейцарія - усього 8,4% та США - 9%. А взагалі у найзаможніших країнах Організації економічного співробітництва і розвитку 
(ОЕСР) тіньова економіка в середньому складає 18,7% ВВП. У східному регіоні Європи - 38%. Експерти переконані, що тіньова 
економіка буде поширюватись і надалі [1].  

Загальноприйнято вважати, що безпечним рівнем тінізації економіки держав для розвинених країн світу є 14-15% ВВП, а 
для пострадянських - в межах 20-25% ВВП. Перевищення цих рівнів начебто створює умови для руйнації економіки країни. 
Насправді ще жодна країна світу не заявляла про дефолт з причин масштабності тіньової економіки. 

Масштабність і масовість дій у тіньовому секторі не тільки фізичних але й юридичних осіб дозволяють зробити висновок 
про наявність не лише окремих складнощів у реформуванні економіки України, але й дозволяють говорити про велику проблему, 
яка полягає в рівні довіри економічних агентів до такого інституту, як держава. Недовіра до держави ініціюється 
некваліфікованими та корумпованими діями тих, хто персоніфікує в собі державну владу – політики і чиновники. 

Виходячи з необхідності виявлення причин величезних масштабів тінізації економіки України, дамо власне визначення поняття 
«тіньова економіка» 

Тіньова економіка – це система відносин між економічними суб'єктами, яка самоорганізується, охоплює всі стадії процесу 
суспільного виробництва з метою отримати економічну вигоду, результати якої або способи досягнення за різних причин або 
підміняються, або зменшуються, або повністю приховуються як від безпосередніх учасників, так і від закону [2]. 

Тобто, це та економічна реальність, яка не підпорядкована формальному економічному праву, представленому як 
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законами, що поширюються на всіх агентів економічної діяльності, так і контрактами, які стосуються лише учасників окремих 
угод, але об'єктивно існує. «Порядок може означати, з одного боку, такий устрій відносин, який встановлюється нормами як 
необхідний; з іншого боку, той устрій відносин, який спостерігається як емпірично-дієвий. У першому випадку порядок – термін 
юридичний; у другому випадку – це термін реального ряду» [3, c. 875]. Це свідчить про те, що офіційна і тіньова економіка завжди 
існують поряд.  

Приймаючи такий підхід до визначення тіньової економіки, можна зробити наступні висновки: 
- тіньова економіка є складовою соціально-економічної системи; 
- сама тіньова економіка є системою певних інституцій, які забезпечують її існування. Отже, розглядати її потрібно 

комплексно, враховуючи її інституційне середовище; 
- система тіньової економіки самоорганізується, але не саморегулюється, що свідчить про необхідність та важливість не 

лише комплексного підходу до її нейтралізації, але й одночасність та комплексність заходів з регулювання її обсягів з боку 
держави, оскільки окремі заходи щодо запобігання (наприклад, зменшення обсягів) тіньової економіки можуть тільки призупинити 
її дію лише з метою якнайкращого пристосування до певних ускладнень з боку держави, але аж ніяк не подолати її;  

- якщо система тіньової економіки розглядається як система економічних відносин між суб'єктами економічної 
діяльності, то з метою скорочення тіньової економіки необхідно змінювати систему економічних відносин; 

- якщо тіньова економіка охоплює всі стадії суспільного виробництва, то необхідно виробити заходи щодо скорочення тіньової 
складової економіки, враховуючи виробництво, обмін, розподіл, перерозподіл і споживання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тіньова економіка – складна й багатопланова категорія, тому в історії світової 
наукової думки деякі з її сторін на певному етапі історичного розвитку знаходили своє відображення в працях філософів, 
соціологів, юристів, психологів, економістів, політологів і політиків.  

Теоретичні й практичні аспекти проблем виникнення та розвитку тіньової економіки досліджували як вітчизняні науковці-
економісти: А.В. Базилюк, В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, В.М. Бородюк, З.С. Варналій, В.О. Мандибура, О.В. Турчинов та 
інші, так і зарубіжні: П. Гутманн, С.М. Єчмаков, Т.І. Корягіна, Ю.В. Латов, Е.Фейг та інші. Незважаючи на активне дослідження 
науковцями проблеми тіньової економіки, її роль і місце в сучасному господарюванні, ще й донині не існує загальноприйнятого 
визначення поняття «тіньова економіка».  

Аналіз наукових праць зазначених авторів дозволяє зробити висновок про недостатнє методологічне обґрунтування 
зазначеної проблеми.  

Перші спроби осмислення гносеологічних коренів тіньової економіки мають місце вже у творах давньогрецьких 
мислителів (Ксенофонт, Платон, Арістотель), які вважали, що економіка, спираючись на морально-етичні та релігійні обмеження й 
заборони, поділяється на добросовісну та недобросовісну економіку, перетворюється на хремастику під “руйнівним” впливом 
грошей, що в сучасному розумінні можна трактувати як поняття “тіньова економіка”. Проте це були лише перші спроби.  

Б.Мандевіль став попередником такої течії економічної теорії, як економічна теорія злочину й покарання, яку в другій 
половині ХХ ст. запропонував лауреат Нобелівської премії неоінституціоналіст Г.Беккер. Головна проблема, обґрунтована 
Б.Мандевілем – аморальність дій окремих осіб може виступати основою добробуту суспільства в цілому, згодом набула назви 
“парадокс Мандевіля”. Він дійшов висновку, що злочинна жага до наживи й нормальне ринкове господарство мають одне й те саме 
джерело походження, а тому їх викорінення є неможливим без руйнації економіки. Г.Беккер, досліджуючи економічну теорію 
злочину й покарання, аналізує причини, сутність і соціально-економічні наслідки підпільного (кримінального) сегменту тіньової 
економіки.  

Надрукована в 1989 р. монографія Ернандо де Сото [4] зробила переворот у поглядах зарубіжних і вітчизняних дослідників 
на роль і значення тіньової економіки в сучасному ринковому господарстві. Тобто концепція Е. де Сото визначила нову парадигму 
теорії тіньової економіки в економічній літературі. Вона ґрунтується, так би мовити, на синтезі традиційного й нового 
інституціоналізму. Її сутність полягає в тому, що тіньову економіку можна розглядати як вияв певних загальноформаційних 
закономірностей, які проявляються в певному розвитку «народних» форм капіталістичного підприємництва. Причиною цього 
прояву виступають суперечності між «витратами на виконання закону» і «витратами позалегальності». Як правило, «витрати 
позалегальності» набагато менші, тому й вигідніше займатись тіньовою економічною діяльністю. «Наше дослідження, – пише Е. де 
Сото, – показує, що готовність перуанців діяти поза закону значною мірою є результат раціональної... оцінки витрат 
законослухняності» [4, c. 178].  

Мета статті полягає у розкритті причин тінізації економіки України та пропозиції шляхів її обмеження. 
Результати дослідження. Виходячи із запропонованого визначення поняття «тіньова економіка», причиною її існування є 

економічна вигода, яка отримується через приховування або зменшення офіційних показників доходів (прибутків) від держави. 
Таким чином, об'єктом реформування соціально-економічних відносин повинні стати й способи отримання доходів. 

Останнє у визначенні поняття «тіньова економіка» це те, що економічна вигода приховується як від безпосередніх 
учасників економічних відносин, так і від закону. Це говорить про те, що зміни в системі економічних відносин потрібно 
проводити так, щоб вони (ці відносини) були прозорими, можливо з меншою кількістю посередників, а також за умов довіри. 
Довіри як економічної категорії. 

Стратегія зміцнення довіри до держави та її представників, а також довіри між громадянами повинна включати комплекс 
заходів взаємопов'язаних задач, які можна об'єднати в дві групи. 

До першої групи відносимо законодавчі, судові й інституційні задачі. Вони стосуються побудови правової держави 
відповідно до норм демократії і ринкової економіки, де домінує приватна власність. Це забезпечить зміцнення довіри економічних 
агентів, захист громадян від сваволі та корупції чиновників і виникнення держави, гідної довіри її громадян.  

Друга група включає задачі, які стосуються сфери, що можна окреслити як ідеологічно-поведінкову. Найважливіша з них 
пов'язана з менталітетом людей. Потрібно перебороти спадщину минулого – у свідомості людей сформувалося дивне сполучення 
довіри й підозрілості. У постсоціалістичному періоді виникла моральна плутанина: поряд із старими підходами виникають нові, які 
абсолютно не поєднуються. Змінити менталітет людей навряд чи швидко вдасться. Цей процес може прискоритися лише під час, 
коли старе покоління поступиться місцем новому, чиї моральні норми і моделі поведінки складаються в умовах нового часу, який 
відповідає сучасному ринковому типу господарювання. 

Тіньова економіка існує як складова в економіці будь-якої країни, яка не вписується в узаконені уявлення про норму 
взаємодії економічних суб'єктів, яка об'єднує якісно різнорідні види діяльності – повністю або частково не підпорядковані 
формальним нормам господарювання, не закріплені контрактами та незафіксовані статистичним обліком.  

На нашу думку тіньова економіка складається з трьох структурних елементів: неформальна економіка, прихована 
економіка і підпільна (кримінальна) економіка.  

Неформальна економіка - це сегмент тіньової економіки, що виявляється в дозволеній, але формально не зареєстрованій, 
отже не включеній до статистичної звітності економічній діяльності. Ії суміщають з домашньою економікою.  

До прихованої економіки відноситься легальна економічна діяльність, яка частково або зовсім не фіксується у статистичній 
звітності, а отже, через приховування доходів ухиляється від сплати податків. Ми її ще називаємо позаподаткова економіка. 

Підпільна або кримінальна складова тіньової економіки – це здійснення заборонених видів діяльності. Вона належить до 
окремого правового блоку дослідження.  
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Кожен з цих структуроутворюючих елементів тіньової економіки має свої суб’єкти та об’єкти. Сукупність та взаємозв'язок 
цих структурних елементів, розчленованих на окремі складові на підставі найрізноманітніших критеріїв, створює систему, яка 
допомагає розкрити зміст самого поняття «тіньова економіка». 

Суб’єкти тіньової економічної діяльності - це ті ж самі раціональні суб’єкти, що прагнуть до максимізації вигоди за умов 
обмеженості ресурсів. Різниця між суб’єктами легальної та тіньової економічної діяльності полягає у такому понятті як вірогідність 
бути покараним за девіантну поведінку.  

Об’єктами тіньової економічної діяльності може бути вся легальна економічна діяльність. Разом з тим, можна виділити 
найбільш типові сфери економічної діяльності, де більш активно процвітає тіньова економічна діяльність.  

До таких відносять:  
- виробничу і розподільну діяльність, зокрема продуктивний капітал;  
- інвестиційну діяльність;  
- банківську діяльність, біржову діяльність, страхову діяльність;  
- ресурсодобувну і розподільчу діяльність;  
- надання послуг - в освітній сфері, в медицині і т. ін.;  
- будь-яка посередницька діяльність тощо. 
Потрібно зазначити, що всі складові організаційної структури сучасної тіньової економічної діяльності мають складну 

структуру внутрішніх взаємозв’язків, що по суті є системоутворюючим чинником тіньової економічної діяльності.  
Для характеристики структури тіньової економіки виділяємо їх критеріальні ознаки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація тіньової економіки за характером діяльності її суб’єктів 

 
Класифікаційні ознаки Складові тіньової економічної діяльності 

Характер діяльності Неформальна  Прихована  
Підпільна 

(кримінальна) 

Мета 
Іноді пов'язана з 
виживанням 

Пов'язана з виживанням і розвитком 
власного бізнесу 

Спрямована на збагачення 

Мотив За бажанням Вимушена Навмисна 

Наслідки 
Безпечна 

для суспільства 
Позалегальна, аморальна, але не є 
значною загрозою для суспільства 

Антисоціальна, має 
злочинний характер, є 

небезпечною для суспільства 
 

Ця таблиця дає коротку характеристику кожного з структурних елементів тіньової економіки. 
Дослідження Світового банку, оприлюднені у 2010 р. “Shadow Economies All over the World”, показує збільшення тінізації в 

Україні за останні 10 років з 51,7% до 58,7% ВВП [5]. 
Таблиця 2 

Тіньова та офіційна економіка України 
Роки Обсяг офіційного ВВП млрд. 

грн. 
Відсоток тіньового сектора 

ВВП (%) 
Обсяг тіньової економіки, 

млрд. грн 
1999 130,44 51,7 67,43 
2000 170,04 52,2 88,76 
2001 204,19 53,0 108,22 
2002 225,81 53,7 121,26 
2003 267,34 55,0% 147,04 
2004 345,12 55,9% 192,92 
2005 441,45 57,0 251,63 
2006 544,15 57,5 312,89 
2007 720,73 58,15 419,11 
2008 948,06 Нема даних  
2009 912,56 Нема даних  
2010 1095,0 58,7 642,76 

Джерело: Держкомстат України, Світовий банк 
 
Враховуючи зазначену динаміку тіньової економіки, виникає правомірне питання: «Що ж забезпечує збільшення обсягів 

тіньової економіки у ВВП України?».  
До головних чинників, що зумовлюють існування тіньової економіки в Україні, можна віднести: 
1. Низьку ефективність державного регулювання економічних процесів. 
Формування в Україні масштабного тіньового сектору протягом років незалежності значною мірою спровоковано втратою 

державою важелів ефективного регулювання економічних процесів, недоліками економічної і правової політики, у тому числі 
незадовільним станом господарського законодавства. 

За умов, коли регуляторна політика держави йде всупереч з інтересами вагомих груп економічних суб'єктів, тіньова 
економіка поширюється на галузі та сфери діяльності і набуває масового вияву. Економічні суб'єкти, керуючись власними 
інтересами, ведуть пошук більш сприятливих шляхів використання доступних їм ресурсів, у тому числі – виходячи за межі чинного 
законодавства. Це спонукає їх до встановлення нових правил здійснення господарських операцій, в яких регулююча та 
контролююча роль держави поступово заміщується неформальними угодами між ними.  

Комплексним результатом тривалого періоду неефективного державного управління економічними процесами стало 
руйнування інституційного середовища, яке зумовлює основні норми поведінки суб'єктів господарювання та населення щодо 
інших суб'єктів, партнерів, постачальників та споживачів, а також державних регуляторних органів. 

2. Позабанківськиий грошовий обіг. 
За різними оцінками в Україні обертається від 10 до 20 млрд. долл. Звідси стає очевидним, що тіньова сфера дефіциту 

платіжних засобів не відчуває. Немає тут проблем із своєчасністю розрахунків. Тому тіньова економіка стає більш привабливою 
для підприємців порівняно з офіційною. 

3. Неефективність податкової системи. 
Досвід засвідчує, що в Україні досі не вдалося створити ефективну податкову систему. Чинне податкове законодавство 

України не стимулює суб'єктів економічної діяльності інвестувати гроші в офіційну економіку. За оцінками експертів, загальне 
податкове навантаження в Україні майже вдвічі перевищує цей показник у групі країн, до якої вона належить за показником ВВП 
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на душу населення, що якраз і стимулює вихід у «тінь». Порушення і зловживання в податковій системі стали чи не найголовнішим 
лихом для бюджетної системи. 

Використовуючи податкові пільги як впливовий важіль економічного регулювання в усьому світі, в Україні вони стали ще 
одним з механізмів виходу в «тінь». Податкове навантаження між суб'єктами економічної діяльності розподіляється нерівномірно, 
що також сприяє можливості господарникам ухилятися від сплати податків. 

Звільнення тих чи інших підприємств або товарів від оподаткування у величезних масштабах призвело до істотного 
перерозподілу податкового навантаження на легально працюючих суб'єктів господарювання. Законослухняного платника податку, 
який забезпечує наповнення бюджету, пільговики заганяють у тіньовий сектор або розоряють.  

Податкові пільги, як правило, не стимулюють ні економічного зростання, ні інноваційно-інвестиційних процесів.  
4. Недосконалість бюджетної системи, недоліки бюджетного планування та механізмів контролю за використанням 

бюджетних коштів. 
Головними недоліками бюджетного процесу, які створюють умови для відпливу бюджетних коштів у тіньову сферу, є: 
- незадовільний рівень обґрунтування дохідних і видаткових статей бюджету; 
- порушення законодавства в процесі формування і виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 
- недосконалий механізм руху коштів у процесі виділення запланованих бюджетних асигнувань; 
- недостатній рівень контролю за видатковою частиною бюджету та відповідальності у всіх ланках державної влади за 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів; 
- недостатня прозорість виконання бюджетів усіх рівнів. 
За оцінками експертів, втрати держави від тінізації доходів у бюджетній сфері щорічно перевищують 12–13 млрд. грн. 

[6, c. 149]. 
Неефективність бюджетної політики та бюджетної системи в Україні значно знижує готовність суб'єктів господарювання 

та населення сплачувати податки через невпевненість у продуктивному та цільовому їх використанні. 
5. Дезорганізація господарського управління державним майном та державними підприємствами. 
Тіньовий сектор, експлуатуючи державне майно, зокрема – основний капітал, прискорює його зношування без подальшої 

компенсації. Це позбавляє державу відповідних доходів – амортизаційних відрахувань. 
Характерними схемами зловживань, пов'язаних із використанням державного майна, є: 
- зменшення державної частки у статутному фонді акціонерних товариств шляхом випуску додаткової емісії акцій; 
- штучне утворення кредиторської заборгованості, доведення підприємств до банкрутства з наступним їх викупом за 

цінами, що є значно нижчими за ринкові; 
- примусова реалізація майна акціонерних товариств; 
- створення компанії – «клону» з наступним привласненням нею високоліквідних активів та прибутків від діяльності 

основної компанії із залишенням збитків на балансі останньої; 
- монополізація постачання сировини і збуту готової продукції посередницькими структурами; 
- невиконання інвестиційних зобов'язань тощо. 
При цьому широко використовується недосконалість відповідних норм чинного законодавства: 
- блокується проведення загальних зборів акціонерів, у тому числі і шляхом використання механізмів судових 

заборон; 
- проведення конкурсів у судах оскаржується фізичними особами, у тому числі тими, які не мають жодного 

відношення до відповідного підприємства; 
- мають місце випадки прийняття судами протилежних рішень з одних і тих же спірних питань; 
- реєстратором та керівництвом підприємства умисно затягується процес передачі прав власності на пакет акцій тощо. 
Не кращим є стан і з управлінням корпоративними правами в національних (державних) акціонерних та холдингових 

компаніях. Керівники значної частини державних підприємств активно співпрацюють з комерційними структурами, припускаються 
чисельних порушень законодавства, фальсифікації звітності тощо. 

Якість управління корпоративними правами, що належать державі, залишається на низькому рівні. Недоліки в організації 
управління об'єктами державної власності використовуються тіньовими ділками для відчуження державного майна та виведення 
доходів від його використання в тіньовий оборот.  

Отже, необхідно забезпечити належне управління державним майном та приведенням процесу приватизації у відповідність 
до інтересів держави. Вирішення цієї проблеми можливе за умов прийняття законів про холдингові компанії, акціонерні 
товариства, управління об’єктами державної власності тощо. 

6. Корупція в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
З погляду забезпечення національної безпеки корупція, як масове явище, становить реальну проблему для всієї країни, 

прямо впливаючи на її внутрішньополітичні процеси та зовнішні відносини, створюючи передумови для соціального вибуху з 
непередбачуваними наслідками. 

Корупція – це комерціалізація посадовими особами своїх функціональних обов'язків [2, с. 70]. Високий рівень корупції 
підриває довіру економічних агентів до держави, що, у свою чергу, негативно відображається на рівні інвестицій, а отже, і на рівні 
економічного зростання. 

Корупцію визначають як зловживання державною владою в приватних інтересах; продаж державної власності 
чиновниками для задоволення особистих потреб; це дії, які відхиляються від норми поведінки державного службовця під впливом 
особистих інтересів (багатство, влада або кар'єра); це одержання юридичними особами платежів від фізичних або юридичних осіб і 
приватне зловживання державним майном; це чинення перешкод проведенню економічних реформ і демократизації; спосіб 
подолання наслідків ефективного втручання держави в діяльність на ринку вільних економічних агентів [7, с. 29]. 

Розглянемо у чому ж полягають причини існування та поширення корупції в Україні.  
Корупція, з одного боку, дійсно зменшує транзакційні витрати економічного агента, які задаються існуючими 

інституційними рамками. Це відбувається у формі підкупу, коли хабар чиновникові податкової служби може зменшити суму 
сплачуваних податків. Або може відбуватись у формі здирництва – коли надто високі дискреційні повноваження чиновника 
(приймати рішення на власний розсуд) або надто слабкі механізми забезпечення дотримання законів дозволяють йому вільно 
завищувати транзакційні витрати економічного агента (до рівня, який і становитиме фактичні транзакційні витрати, передбачені 
чинними інституційними рамками) та ускладнювати доступ до того чи іншого блага, а щоб він (чиновник) цього не робив, 
економічний агент вдається до хабарництва.  

За умов слабкого інституційного середовища, корупція пом’якшує до певної міри можливості господарювання як окремого 
агента, так і економіки в цілому. Це виявляється лише в короткостроковому періоді за умов, коли корупція здатна відносно 
підвищити ефективність економіки, нехтуючи законами. Йдеться про ситуацію, коли проходження певної легальної процедури 
настільки ускладнюється, що тільки порушення закону та використання «корупційних угод» є чи не єдиним варіантом успішного та 
швидкого проходження даної процедури чи отримання певного дозволу. Разом з тим корупція знижує транзакційні витрати лише 
порівняно з тими, які фактично передбачені чинними інституційними рамками. Проте вона не мінімізує їх абсолютно. За умов 
інших інституційних рамок транзакційні витрати можуть бути значно нижчими навіть без корупції. 
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У довгостроковому періоді корупція призводить до шкідливих наслідків для економіки. Вона сприяє зростанню 
транзакційних витрат в економіці. Якщо для одного економічного агента-хабародавця транзакційні витрати зменшуються, то для 
його конкурентів вони можуть значно підвищитись. З іншого боку, корупція сприяє неефективному розподілу доходів та ресурсів. 
Вільний доступ до того чи іншого ресурсу може отримати той, хто дасть більшого хабара. Тому йдеться про створення додаткових 
бар'єрів для інших агентів у розподілі ресурсів чиновником. Корупція підриває бюджетну політику, знижуючи ефективність 
бюджетних витрат [8, c. 72–73]. 

Хабар у свою чергу можна визначити як інструмент корупції за допомогою якого вирішуються корупційні угоди. Хабар 
може бути як у вигляді матеріального, так і нематеріального (послуга) блага. 

Можна виділити політичні, економічні та культурно-історичні причини існування корупції в Україні.  
До політичних причин відносимо відокремлення прав контролювати бізнес від прав на гроші, які генерує бізнес, тобто 

існування держави як такої. Існування держав з їх бюрократією, як правило, супроводжується корупцією. Чиновники в умовах 
нечіткого визначення різноманітних правових процедур мають змогу на власний розсуд трактувати Закон і за це отримувати хабарі. 
Підприємці, що дають хабарі, розраховують на позитивне розв'язання своїх проблем в умовах, коли не обов'язкове повне і 
безумовне виконання формальних правил [8]. У зв'язку з цим абсолютно викорінити корупцію неможливо. Тому питання полягає в 
рівні корупції в суспільстві, і як він спричиняє (чи ні) втрати суспільству? В Україні рівень корупції досяг такого стану, що 
політична влада стала найрентабільнішим видом бізнесу. У рейтингу за 2010 рік, підготовленому глобальною антикорупційною 
неурядовою організацією Transparency International, Україна зайняла 134 місце за рівнем корупції серед 178 країн світу. Про це 
свідчать результати дослідження, оприлюднені на сайті творчого об’єднання «Торо», які є контактною групою Transparency 
Internationa в Україні. У рейтингу, де рівень корумпованості оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів, де 0 означає тотальну 
корумпованість держави, а 10 - фактично її відсутність, Україна отримала 2,4 бали (у 2009 р. - 2,2) це говорить про те, що в Україні 
ще існує тотальна корумпованість, зауважує Transparency International [9]. Якщо у 2006 році Україна, маючи оцінку в 2,8 бали, 
займала 99-104 місце серед 163 країн світу, де здійснювалось дослідження, то в 2009-м з результатом в 2,2 бали Україна вже 
опинилась на 146-153 місці серед 180 країн. У 2010 році оцінку 2,4 бала, крім України, отримали ще 8 країн: Азербайджан, 
Бангладеш, Гондурас, Нігерія, Філіппіни, С’єра-Леоне, Того, Зімбабве [9]. 

До економічних причин корупції можна віднести:  
- нерівномірність розвитку ринкового господарства. Під час посилення кризового стану економіки такі негативні явища як 

інфляція, безробіття тощо, стають сприятливими умовами для збільшення обсягів тіньової економіки. Тобто за цих умов зменшується 
ефективність регулюючої ролі держави, що призводить до зростання корумпованих дій чиновників;  

- суперечність між швидкозмінними умовами ринкового господарства та чинним законодавством. Прогалини, які створюються 
завдяки такий суперечності, заповнюються тіньовими «правилами гри», де починають діяти подвійні стандарти через розподіл населення 
на «своїх» і «чужих». Завдяки хабару, можна «своїм» розв'язувати багато проблем. Навіть у високорозвинених країнах економічні процеси 
випереджають чинне законодавство. Тому вдосконалення правової бази повинно носити перманентний характер відповідно до змін в 
економіці; 

- розшарування суспільства на бідних і багатих. За рахунок державного майна збагатилася невелика група населення в Україні, яка 
мала або безпосередній доступ до нього, або через корупцію. Пізніше ця група отримала назву олігархи. Отже, олігархами в Україні стають 
через тіньову приватизацію державної власності. Бізнес повинен стати економічно сильним і незалежним від влади. В Україні поки що він 
живе під владою чиновників.  

До культурно-історичних причин поширення корупції можна віднести успадковану з радянських часів практику 
хабарництва та кумівства (на заході - клієнтизма). Хабарництво та кумівство глибоко укорінені в повсякденну культуру нашого 
суспільства. До прикладу, влаштувавшись на роботу, чиновник будь-якого рівня відразу ж знаходить собі помічників серед 
родичів, кумів або інших «своїх». Тобто таким, хто не зрадить під час здійснення корупційних схем, оскільки вони також є 
«довіреними» особами й тому теж мають отримати свою частку в перерозподілі незаконних доходів. На жаль, і сьогодні така 
практика процвітає. 

24 травня 2011 р. у Страсбурзі на засіданні Групи держав по боротьбі з корупцією Ради Європи (GRECO) було оголошено 
про провал України у плані законодавчого забезпечення боротьби з корупцією і невідповідністю європейським стандартам 
боротьби з корупцією [10]. Як зазначалось на цьому засіданні, ще у 2009 р. за результатами моніторингу GRECO, Україна не мала 
невиконаних рекомендацій. Вони були або виконані, або у стадії вирішення. Драго Коса, головуючий на засіданні у Страсбурзі, 
висловив всього 13 невідповідностей європейським стандартам боротьби з корупцією в Україні. 

Така інформація свідчить про те, що в Україні й досі існують умови вигідного існування в тіньовій економіці.   
Отже, загальною причиною появи корупції може бути неефективність інституційних рамок суспільства. Це можуть бути 

неефективність як формальних, так і неформальних норм, і механізм забезпечення їх дотримання, а також загальна неефективність 
усієї інституційної матриці – її відповідність культурі та ідеології суспільства. 

Використовуючи інституційний підхід до визначення поняття тіньової економіки, структурування та класифікацію причин 
її існування, ми можемо виробити ефективну систему протидії цьому складному соціально-економічному явищу.  

Подолання високого рівня корупції лежить у політичній сфері. Необхідний жорсткий контроль та покарання за корупцію і 
хабарництво. На думку А. Олейника, витрати покарання включають два елементи: витрати вияву порушників і витрати покарання 
порушників. Якраз останні розглядаються Дж. Б'юкененом як «антиблаго». Покарання обов'язково накладається після («ex post»), 
хоча міра покарання повинна бути обрана – до («ex ante»). З погляду Дж. Б'юкенена ніяке покарання не повертає повністю втрат, не 
відтворює status quo ante [11, c. 380]. Але покарання на його думку повинні застосовуватися, оскільки вони запобігають 
порушенням, які в протилежному випадку могли б бути здійснені в майбутньому. Тому створення ефективного політичного 
режиму потребує дієвої правоохоронної системи – ефективної не лише завдяки страху перед покаранням, скільки за його 
невідворотність [12, c. 11].  

Цю ситуацію можна «цивілізувати», створивши стратегічну політику держави з детінізації економіки, яка повинна 
включати в себе такі політичні, економічні, правові умови для суб'єктів підприємництва, які були б набагато вигіднішими для 
легальної економічної діяльності, ніж для тіньової.  

Висновки та пропозиції. Тіньова економіка притаманна всім етапам розвитку суспільства: доіндустріальному, 
індустріальному і постіндустріальному. Виступаючи спочатку як недобросовісна економічна діяльність, тіньова економіка за 
критерій мала релігійні заповіти, що розумілись як обмеження і заборони. 

Тіньова економіка з'явилася як прихована економічна діяльність разом із появою товарно-грошових відносин. 
Відповідно до нової парадигми тіньової економіки Е. де Сото промислову революцію, що поклала початок сучасній 

капіталістичній індустрії, можна розглядати як результат боротьби капіталістів-«неформалів» з меркантилістською державою. 
Готовність діяти поза законом є результатом співвідношення «витрат на виконання закону» та «витрат поза легальності» на користь 
другого. 

У перехідні етапи розвитку суспільства ділова активність зростає, але інституційне середовище не відповідає цьому 
зростанню, тому прихована економічна діяльність збільшується в кілька разів. Відтак у трансформаційних економіках 
пострадянського періоду тіньова економіка має великі обсяги, що зумовлено самим трансформаційним процесом.  
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается сущность теневой экономики. Исследуются разные научные подходы причин появления теневой 
экономики. Раскрыто понятие коррупция и проанализированы причины её появления. Предложены пути ограничения теневой 
экономики. 
Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, доверие. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядається сутність тіньової економіки. Досліджуються різні наукові підходи до причин появи тіньової економіки. 
Розкрито поняття корупція та проаналізовано причини її виникнення. Запропоновано шляхи обмеження тіньової економіки. 
Ключові слова: тіньова економіка, корупція, довіра. 
SUMMARY 
The article deals of shadow economy. The different approaches to the causes of shadow economy and its institutionalization are researched. 
The concepts of corruption and reasons of its occurrence are analyzed. Ways of limiting the shadow economy are proposed. 
Keywords: the shadow economy, corruption, trust. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 

Макаренко М.В., доцент кафедри економіки та управління морським транспортом Азовського морського інституту  
 

Постановка проблеми. Соціально-економічні перетворення в Україні, становлення ринкових структур спричиняють зміну 
принципів організації й функціонування інвестиційних процесів у регіонах. Значимість поглибленого дослідження проблеми 
регіональної інвестиційної діяльності визначається тим, що управління інвестиціями є найважливішими заходами структурного 
перетворення виробничого й соціального потенціалу України, підвищення ефективності його використання, проведення діючої 
державної політики.  

В Україні на сучасному етапі розвитку економіки необхідною умовою ефективності інвестиційної діяльності є відродження 
фінансово-кредитного та інвестиційного ринків. Економічного підсилення та активації інвестиційної діяльності можна досягти 
тільки зі створенням ринку капіталів. Це завдання багатопланове й містить як коротко-, так і довгостроковий аспекти, пов'язані з 
розв'язанням проблеми розвитку ринку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Останнє досягається заохоченням 
надходжень та інвестицій, а також коштів від приватизації. 

Існуючий механізм інвестиційної діяльності поки що неповний і не має методологічної основи. Не зовсім відпрацьовані 
такі напрями, як фінансовий механізм інвестиційного процесу відтворення капіталу, механізм формування ресурсів і джерел 
інвестування на підприємстві, формування ринку цінних паперів та ін. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. У роботах Е. Гребеникова [1], В. Москаленко й О. Шипунова [2] розглядаються 
актуальні питання загальної динаміки обсягів інвестицій в економіці, аналіз їхніх джерел, напрямків за видами економічної 
діяльності. Статті Харламової Г.О. [3], Танько К.С. [4], Качаева Е.Д. [5], Петковой Л.О. [6] і И. Гафурова [7] присвячені вивченню 
регіональної специфіки інвестиційної діяльності й факторів, що визначають її стан. Однак, у силу тісного системного взаємозв'язку 
й динамічності цих процесів і явищ існує об'єктивна необхідність у постійному моніторингу їхнього сучасного стану з метою 
своєчасного і якісного регулювання. 

Метою статті є дослідження стану інвестиційної діяльності в Україні в останні роки й виявлення регіональних напрямків 
розподілу інвестиційної активності. 

Виклад основного матеріалу. Україна є інвестиційно-привабливою країною, оскільки має чималу кількість недостатньо 
використовуваних природних та людських ресурсів, великі резерви не вкладених заощаджень (оцінюваних мільярдами доларів), 
місткий внутрішній ринок майже з 50 млн осіб (один із найбільших у Європі), а також безперешкодний вихід до ще більших ринків 
Росії та колишніх республік СРСР. Україна (внаслідок своєї стратегічної важливості) посіла третє місце (після Ізраїлю та Єгипту) за 
обсягом отриманої від США допомоги, також одержує великі кошти від таких міжнародних організацій, як Світовий Банк, МВФ та 
ЄБРР. Більша частина цього фінансування надходить у вигляді технічної допомоги для розбудови ринкової економіки та системи 
правових інституцій, що є основою розвинутої ринкової економіки. Але економіка України порівняно з іншими економіками 
регіону Східної Європи та колишнього Радянського Союзу, є однією з найменш привабливих для іноземних інвесторів. За обсягом 
залучення прямих іноземних інвестицій Україна помітно відстає від інших східноєвропейських країн. 

Незважаючи на деякі економічні реформи, перехід України до ринкової економіки відбувається повільно. Чинні закони 
значною мірою відображають політичну та правову доктрину радянського законодавства, яке ґрунтувалося на принципах 
абсолютного домінування публічного права над економічною сферою та яке призводить до зайвого втручання державних органів у 
діяльність комерційних підприємств. Проект "Господарчого Кодексу" 1992 р., який схожий на Цивільний Кодекс та передбачає 
обов'язкове державне планування для всіх типів підприємств, є лише одним прикладом законодавчої діяльності, яка свідчить про 
те, що втручання державну приватну сферу й досі вважається нормальним в Україні, і шлях до ринкової економіки ще значний. 

                                                           
© Макаренко М.В., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 58

Через застосування політики, підтриманої законодавчою та виконавчою владою, законодавча система залишається сукупністю 
постійно змінюваних, суперечливих актів, які дублюють один одного. Постійною причиною цих недоліків була тривала 
неузгодженість між Президентом України та Верховною Радою України. Розділ XV Перехідних положень Конституції 1996 року, 
який надавав повноваження Президенту України видавати Укази з економічних питань, не врегульованих законодавством, призвів 
до великої кількості нових Указів, більшість з яких гостро критикується Верховною Радою України та ігнорується державними 
виконавчими органами. 

Іноземні інвестори практично не можуть здійснювати свою діяльність відповідно до вимог українського законодавства. 
Однак вони часто наголошують, що законодавство має не таке гальмівне значення порівняно з іншими, більш практичними 
проблемами: бюрократія, свавільне запровадження законів, які часто змінювалися та мали зворотну дію, дії посадових осіб на 
місцях, зумовлені особистими інтересами замість професійних, найбільше гальмують залучення інвестицій, оскільки є причиною 
великих зайвих витрат часу для вирішення штучних проблем та значних поточних витрат, які  роблять  багато  інвестиційних  
проектів  нерентабельними. 

Незважаючи на гальмуючі фактори, Україна потенційно приваблива для тих іноземних інвесторів, які шукають доступ до 
ресурсів або ринків збуту. Першому типові інвестицій сприяє наявність дешевої робочої сили та великого сільськогосподарського 
сектору, а численні торговельні бар'єри та великий внутрішній ринок заохочують другий вид інвестицій. Водночас умови для 
інвестицій у сферу торгівлі неоднозначні: з одного боку, встановлено певні обмеження в торгівлі з іншими країнами, а з іншого - в 
Україні укладено різні регіональні угоди, які мають сприяти поліпшенню клімату стосовно торгівлі. 

За даними Держкомстату, обсяги інвестицій в основний капітал наведені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Обсяги інвестицій в основний капітал 
 Темпи зростання (зменшення) у 

% до періоду попереднього року 
На одну особу, гри. 

 2009 2010 2009 2010 
Україна 56,3 97,1 1887,1 1827,9 
АР Крим 46,6 113,6 1241,3 1464,2 
Вінницька 41,9 124,5 894,2 1130,2 
Волинська 67,6 68,9 1599,2 1129,2 
Дніпропетровська 53,6 107,2 2151,0 2256,6 
Донецька 53,8 79,1 1929,1 1483,4 
Житомирська 57,8 137,3 996,1 1348,6 
Закарпатська 50,9 102,0 912,0 971,7 
Запорізька 51,7 205,1 1374,7 2786,6 
Івано-Франківська 50,3 122,1 1397,3 1788,2 
Київська 59,4 99,2 3383,8 3456,3 
Кіровоградська 69,7 80,0 1525,8 1224,3 
Луганська 35,1 96,5 1044,9 1007,6 
Львівська 50,3 119,6 1473,3 1776,9 
Миколаївська 90,8 69,2 2132,3 1455,9 
Одеська 64,7 98,0 2022,9 1951,8 
Полтавська 75,3 83,0 3182,7 2659,9 
Рівненська 61,7 88,0 1322,8 1160,2 
Сумська 71,3 90,9 1126,2 1075,1 
Тернопільська 41,6 124,5 771,4 985,7 
Харківська 65,8 73,0 2029,8 1486,0 
Херсонська 54,6 68,8 1243,1 874,8 
Хмельницька 60,3 84,5 1576,6 1327,9 
Черкаська 57,5 72,4 1640,1 1202,2 
Чернівецька 81,9 60,0 1827,1 1138,7 
Чернігівська 40,2 105,1 805,5 860,1 
м.Київ 52,4 101,6 5287,7 5159,7 
м. Севастополь 100,3 77,9 2449,9 1946,0 

 
На основі даних таблиці 1, можна помітити зростання інвестиційних вкладень в основні фонди як в Україні загалом, так і 

за окремими регіонами зокрема. Це позитивне зрушення в економіці, котре продиктоване застарілістю основних фондів 
підприємств та усвідомленням неможливості залучення інвестицій в застарілі технології та виробництва. Розглянемо структуру 
вкладень за джерелами фінансування на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура за джерелами фінансування 
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На рис. 1 спостерігається негативна тенденція фінансування основного капіталу. Головним джерелом інвестування 
залишаються власні кошти, кошти держави та місцевого бюджету складають незначну частину, а  інші джерела фінансування 
починають зростати. Зменшення інвестиційних можливостей бюджетів усіх рівнів спричинило відсутність належної державної 
підтримки структурних зрушень в економіці. 

В умовах нестачі власних коштів залучення іноземних інвестицій в розбудову національної економіки набуває великого 
значення. Тим більше, що іноземні інвестиції будуть стимулювати зацікавленість провідних індустріальних країн світу у зміцненні 
економічної стабільності в Україні, розширенні кола міжнародних економічних організацій з її участю, полегшенні доступу 
українських товарів, що виробляються на спільних за участю іноземного капіталу підприємствах, на світові ринки, у більш 
широкому включенні України в інтеграційні процеси. Окрім того, іноземні інвестиції можуть не лише слугувати каталізатором 
розширення внутрішніх капіталовкладень в економіку України, а й зможуть сприяти репатріації частини валютних ресурсів, 
вивезених українськими резидентами за кордон. І, нарешті, залучення прямих іноземних інвестицій сприяє полегшенню тягаря 
зовнішньої заборгованості і не лише не обтяжує державну скарбницю, а й, навпаки, може принести їй суттєві доходи. 

Отже, розглянемо тенденції в динаміці обсягів прямих іноземних інвестицій за регіонами України (табл. 2) 
Таблиця 2 

Прямі іноземні інвестиції за регіонами України 
Приріст (зменшення) ПІІ , млн.дол.  На 1 душу. з початку інвестування. дол.   
2009 2010 2009 2010 

Україна 2972,1 2546,7 837,5 926,7 
АР Крим 72,9 66,3 368,6 400,9 
Вінницька 17,1 22,5 107,5 124,0 
Волинська 59,6 14,8 318,1 335,9 
Дніпропетровська 90,1 229,4 2046,3 2166,7 
Донецька 83,6 33,6 357,8 364,5 
Житомирська 28,1 17,1 182,2 197,7 
Закарпатська 3,2 2,5 289,9 295,0 
Запорізька 31,9 8,9 505,1 508,8 
Івано-Франківська 120,7 -84,6 450,4 399,4 
Київська 137,9 64,1 860,1 924,7 
Кіровоградська 1,7 -14,9 79,8 66,6 
Луганська 258,2 -2,8 278,8 273,7 
Львівська 224,6 68,1 467,2 495,3 
Миколаївська 10,2 13,0 143,5 147,4 
Одеська 27,4 48,9 418,7 458,3 
Полтавська -92,5 45,4 280,6 331,3 
Рівненська 4,0 -0,9 268,0 266,6 
Сумська 59,8 4,2 183,3 195,4 
Тернопільська 10,0 -0,2 62,8 60,9 
Харківська 398,4 31,7 724,1 761,4 
Херсонська 5,1 4,6 179,7 184,5 
Хмельницька 52,1 -36,9 141,1 136,9 
Черкаська 61,9 65,8 176,1 222,4 
Чернівецька 2,6 1,2 69,5 69,9 
Чернігівська -8,6 3,6 85,1 83,5 
м.Київ 1312,2 1938,3 6693,2 7740,8 
м. Севастополь -0,1 3,0 424,0 427,6 

 
На основі розгляду даних табл. 2., можна помітити, що в Україні відбувся приріст інвестицій, але не за такими обсягами як 

попередні періоди. Всі регіони України відчули суттєву нестачу іноземних інвестицій, а деякі регіони зовсім їх не отримали (рис. 
2). При розгляді конкретних інвестиційних проектів важливо визначити цілі вкладення коштів іноземними інвесторами України в 
інвестиційній сфері. 

Отже, спостерігається тенденція скорочення прямих іноземних інвестицій в деяких регіонах значно менше загального рівня 
по Україні ( Донецька, Одеська, Дніпропетровська області) і, також стрімке їх зростання за іншими регіонами (Черкаська, Полтава, 
Вінницька області).  

 

 
Рис. 2. Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій за регіонами України 
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Основою розвитку держави є обсяги інвестицій. Головною проблемою є стимулювання ефективного застосування 
іноземного капіталу, у зв’язку з чим постають питання: у які сфери він повинен поступати обмежено і у яких галузях й у яких 
формах його слід використовувати передусім. 

Для створення в Україні сприятливого інвестиційного клімату необхідна обґрунтована раціональна інвестиційна політика, 
в якій чільне місце посядуть система державного регулювання й реформування структури власності на основі приватизації та 
концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів. Концепція 
забезпечення підвищення інвестиційної активності повинна передбачати [11]: 

- залучення іноземних інвестицій з урахуванням мети та завдань структурної трансформації промислового комплексу, 
цільових програм міжгалузевого розвитку, конверсії; 

збільшення обсягів інвестиційних ресурсів, які формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі; 
- ефективне використання інвестицій; 
обґрунтування вибору пріоритетних секторів матеріального виробництва, які визначають конкурентні позиції країни на 

світових ринках; 
створення динамічного експортного потенціалу, який може швидко адаптуватися до кон'юнктури зовнішнього ринкового 

середовища; 
розвиток внутрішньої та зовнішньої продукції виробничо-технічного призначення. 
Наявність цих передумов може стати основою для обґрунтованого визначення мети залучення іноземних інвестицій у різні 

сфери вітчизняної економіки (насамперед в індустрію). Основними цілями при цьому повинні бути: 
- структурна перебудова промислового комплексу; 
- сприяння досягненню сучасного технічного рівня розвитку на основі нових технологій; 
- розвиток ресурсозберігаючих, наукомістких та екологічно чистих технологій; 
збільшення обсягів експортного потенціалу України; 
подолання залежності економіки країни від імпорту; 
- створення виробництв із використанням місцевих природних ресурсів; 
- сприяння розвитку приватного сектору. 
Досягти цього можна за умови розроблення й реалізації вітчизняної стратегії залучення іноземного капіталу. Необхідно 

зацікавити зарубіжних партнерів, знайти баланс взаємних інтересів, реалізувати економічно вигідні вітчизняним та іноземним 
партнерам проекти. 

Організаційною формою забезпечення процесу реалізації технологічно передових інвестиційних проектів може бути 
створення фінансово-промислових груп, акціонерних товариств. Окремі країни мають інтегровані утворення (союзи), мета яких, з 
одного боку, стимулювання збільшення обсягів виробництва національних товаровиробників, розвиток внутрішньої торгівлі, 
експорту, а з іншого - здійснення протекціоністської політики щодо інших країн. 

Державна стратегія залучення іноземних інвестицій має спиратися на класифікацію галузей промисловості залежно від 
наявності потенційних джерел фінансування. Можна виокремити кілька таких груп галузей (виробництв) [11]: 

- галузі, розвиток яких забезпечується централізованими державними капіталовкладеннями; 
- виробничі об'єкти переважно приватного капіталу; 
- галузі (виробництва), які на певному етапі потребують кредитних субсидій; 
пріоритетні галузі для залучення та використання іноземних інвестицій; 
виробництва, участь іноземних інвесторів у фінансуванні яких має певні обмеження; 
галузі (виробництва), закриті для іноземного інвестування, що пов'язано з національною безпекою, збереженням 

національного багатства. 
Для України прийнятна класична схема сучасного індустріального розвитку країни, яка складається з трьох етапів: 

створення імпортозамінних виробництв; формування конкурентоспроможного експортного потенціалу; розвиток наукомістких 
галузей. Така схема потребує органічного поєднання іноземного капіталу з національними ресурсами, обгрунтування та селекції 
сфер інвестування, експертної оцінки щорічної потреби в іноземних інвестиціях, визначення потенційної місткості українського 
ринку для іноземних інвесторів. 

Донедавна іноземний капітал неістотно впливав на ефективність функціонування промислового комплексу, його 
структурну перебудову, упровадження прогресивних технологій і технічне оновлення виробництва. Необхідно знайти економічний 
механізм, який дав би змогу збалансувати норму прибутку, рівень ризику, стимули та гарантії для залучення іноземних інвестицій у 
процес приватизації й розвитку експортного потенціалу, забезпечив би бажаний результат інвестування, тобто помітний внесок у 
розвиток економіки, підвищення її ефективності, упровадження сучасних технологій і методів управління. 

Важливо вибрати пріоритети в інвестиційному процесі, які забезпечать його найвищу ефективність. Це потребує 
здійснення таких заходів: 

звуження напрямів інвестування та впровадження проектів з урахуванням існуючого інноваційного потенціалу; 
включення в інвестиційний процес як державних, так і приватних ресурсів; 
залучення іноземних партнерів до впровадження інвестиційних проектів, пов'язаних з використанням інноваційного та 

промислового потенціалу; 
створення нових організаційних форм інтеграції фінансового та промислового капіталу; 
- розроблення та   впровадження   регіональних   програм інвестування. 
Іноземні кредити під державні гарантії слід спрямовувати насамперед у пріоритетні сфери на фінансування інвестиційних 

проектів, що забезпечать розвиток експортного потенціалу, і галузі, де терміни окупності виробничих інвестицій порівняно малі. 
Необхідно запровадити систему пільгового оподаткування залежно від обсягу та терміну дії іноземної інвестиції, оскільки 

діюча система недосконала; розробити й запровадити систему стимулювання іноземних інвесторів у промисловій сфері залежно від 
пріоритетності об'єкта інвестування, обсягу інвестиції і терміну її дії (табл. 3). 

Таблиця 3 
Система стимулювання іноземних інвесторів [11] 

 Обсяг іноземних інвестицій, дол. США  
Фактор стимулювання До 10 тис. 10-50 

тис. 
50-100 тис. 100-500 

тис. 
500 тис. - 10 млн Понад 10 млн 

Термін пільгових "податкових 
канікул'' 

Податок за чинним 
законодавством 

1 рік 3 роки 5 років Додатково 5 років 
50% ставок чинного 

законодавства 

10 років 

Податок на додану вартість до 
ставок чинного законодавства 

100 90 80 70 60 50 

Пріоритетні галузі (від розміру 
податку на додану вартість),% 

85 80 75 70 65 60 
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Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій спрямований на забезпечення сприятливого інвестиційного клімат 

та підвищення інвестиційної активності. Стрижнем такого механізму, є економіко-організаційний блок, який базується на 
обґрунтованій концептуальній основі та стратегії залучення іноземних інвестицій, системі пільг в оподаткуванні, визначенні 
пріоритетних напрямів. використання іноземних інвестицій, розширенні можливостей участі іноземних інвесторів у процесі 
приватизації та створенні спільних підприємств. 

Висновок. Регіони України потребують іноземних інвестицій, оскільки власних коштів не вистачає для ефективного 
розвитку економіки. Залучення інвестицій (іноземних і національних) в українську економіку є життєво важливим засобом 
усунення інвестиційного "голоду" у країні. Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності повинне відіграти страхування 
інвестицій від некомерційних ризиків. Гарантією приватних капіталовкладень (як вітчизняних, так і іноземних) є незмінний, 
загальновідомий набір догм і правил, сформульованих у такий спосіб, щоб потенційні інвестори могли розуміти і передбачати, як 
ці правила застосовуватимуться до їхньої діяльності. В Україні, де законодавство безупинно реформується, правовий режим 
непостійний. 

Для стабілізації економіки й інвестиційного клімату, зокрема, потрібно здійснити певні кардинальні заходи, спрямовані на 
формування в країні як загальних передумов розвитку цивілізованих ринкових відносин, так і специфічних, які безпосередньо 
стосуються залучення іноземних інвестицій. 

Першочерговими загальними заходами повинні стати: 
досягнення національної згоди між різними владними структурами, соціальними групами, політичними партіями й іншими 

громадськими організаціями; 
радикалізація боротьби зі злочинністю; 
гальмування інфляції усіма відомими засобами за винятком невиплати трудящим зарплати; 
перегляд податкового законодавства з метою його спрощення і стимулювання виробництва; 
мобілізація вільних засобів підприємств і населення на інвестиційні потреби шляхом підвищення відсоткових ставок за 

депозитами і внесками; 
запуск передбаченого законодавством механізму банкрутства; 
надання податкових пільг банкам, вітчизняним і іноземним інвесторам, які пропонують довгострокові інвестиції, для 

компенсації їм збитків від уповільненого обороту капіталу порівняно з іншими напрямами діяльності. 
Пріоритетні напрями іноземного інвестування в економіку України слід визначати на основі дотримання національних 

інтересів і таких принципів: орієнтації на виробництво товарів, які зумовлюють підвищення життєвого рівня; забезпечення 
розвитку науково-технічного прогресу та конкурентоспроможного виробництва; перебудови структури економіки. Пріоритетними 
напрямами іноземного інвестування є ті виробництва, які істотно впливатимуть на забезпечення нормального функціонування 
народногосподарського комплексу та сприятимуть прискоренню технологічного переоснащення промислового виробництва 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены основне проблемы инвестиционной деятельности в регионах Украины. На основе проведеного анализа 
определены направления дальнейшего развития инвестиционных процессов и механизм их стимулирования. 
Ключевые слова: инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный механізм.  
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті головні проблеми інвестиційної діяльності в регіонах України. На основі проведеного аналізу визначені 
напрямки подальшого розвитку інвестиційних процесів і механізм їхнього стимулювання. 
Ключові слова: інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний механізм. 
SUMMARY 
In article are considered problems of investment activity in regions of Ukraine. On a basis the analysis directions of the further development 
of investment processes and the mechanism of their stimulation are defined. 
Keywords: an investment climate, direct foreign investments, the investment mechanism. 
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Стійке зростання української економіки на сучасному етапі неможливе без активізації інноваційної діяльності. Перехід на 

інноваційну модель розвитку вимагає вирішення проблем модернізації та оновлення основних фондів, дефіциту фінансових 
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ресурсів, забезпечення державної підтримки науково-дослідної діяльності, створення на фоні наукоємних виробництв проривних 
конкурентоздатних технологій. 

Важливість проблеми інноваційного розвитку підтверджується фундаментальними працями в цій області провідних 
вчених. До них, перш за все, належать праці зарубіжних (А.Сміта, Й.Шумпетера, В.Джевонса, Л.Вальраса, Б.Санто, Р.Солоу) і 
вітчизняних (В.Захарченко, М.Згуровського, Н.Панкратової, Л.Федулової, С.Онишко, Л.Гальперіна, Н.Гончарової, О.Степанова) 
учених і практиків. 

Стаття присвячена детальному аналізу існуючих базових умов створення інноваційної моделі розвитку економіки України, 
виявленню чинників інноваційної діяльності на державному рівні. 

Інноваційна модель розвитку економіки України – модель, яка ґрунтується безпосередньо на здобутті нових наукових 
результатах, їх технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП переважно за рахунок виробництва і 
реалізації наукоємної продукції та послуг. 

Основними завданнями розвитку інноваційного бізнесу в Україні повинні стати: 
- розвиток інноваційної діяльності; 
- розробка методів оцінки інноваційних проектів; 
- залучення інвестицій в інноваційну сферу; 
- відпрацювання механізму фінансування інноваційних проектів та способів їх просування на ринок [1, с. 111]. 
До умов створення в Україні національної інноваційної системи (НІС) слід віднести: 
– частково збережений науково-технічний потенціал та високотехнологічне виробництво; 
– пакет нормативно-правових документів щодо інноваційної діяльності; 
– механізми державного та ринкового фінансування інноваційних проектів; 
– розвиток мережі об’єктів організаційно-технічної інфраструктури інноваційної діяльності; 
– використання можливостей масового інформаційного забезпечення й освіти на базі Інтернет-технологій; 
– отримані позитивні результати інноваційного розвитку регіонів на базі кластерного підходу до оновлення 

виробництва; 
– розвиток малого інноваційного підприємництва тощо [2]. 
Сутність державного регулювання інноваційної діяльності полягає в цілеспрямованому впливі органів державного 

управління на економічні інтереси інститутів інноваційної сфери. На рівні держави завжди повинний існувати штабний орган 
(Державний комітет (агентство), у якому приймаються основні рішення з питань інноваційної політики і який забезпечує 
координацію різних інститутів, що приймають участь у реалізації політики. 

Для України дотепер залишається проблема створення такої організаційної структури, яка б дозволила усунути дію 
політико-психологічних факторів і перешкод при досягненні консенсусу між основними учасниками процесу управління 
інноваційним розвитком. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» вказується, що державне регулювання інноваційної діяльності 
здійснюється шляхом: 

– визначення і підтримки пріоритетних напрямків інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і 
місцевого рівнів; 

– формування та реалізацію державних, галузевих, регіональних та місцевих інноваційних програм; 
– створенням нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; 
– захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності; 
– фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; 
– стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних 

проектів; 
– встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності; 
– підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури тощо [2]. 
Правове регулювання інноваційних процесів на державному рівні забезпечується відповідно до Закону України «Про 

інноваційну діяльність» і може здійснюватися на різних рівнях управління державою від Верховної Ради до органів виконавчої 
влади на місцях. 

В Україні найближчим часом необхідно сформувати ефективну державну інноваційну політику і розпочати її реалізацію. 
Головною метою такої політики має стати підвищення ступеню інноваційної сприйнятливості економіки шляхом узгодження 
темпів і пропорцій розвитку науки, технологій виробництва, становлення системи фінансових та організаційних стимулів. 

Функціональним принципом державного управління і регулювання науково-технологічним та інноваційним процесом є 
система органів державного управління. Так, 5 липня 2010 року було створено Державний комітет України з питань науки, 
інновацій та інформатизації на базі Державного комітету інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного та 
інноваційного розвитку. 9 грудня 2010 року Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації було 
реорганізовано у Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України (Держінформнауки України). 

Держінформнауки України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністр) [3]. 

Основними завданнями Держінформнауки України є реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів, 
створення умов для розвитку інформаційного суспільства та внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної 
політики у зазначених сферах (рис. 1). 

Держінформнауки України відповідно до покладених на нього завдань в установленому порядку: 
- готує пропозиції щодо розділу про видатки бюджету на фінансування науково-технологічної та інноваційної сфер, 

проекти необхідних нормативних актів для реалізації законодавчих норм і науково-технічної політики держави; 
- координує діяльність державних структур, що беруть участь у реалізації науково-технологічної та інноваційної 

політики, залучає до реалізації підприємницькі структури; 
- організує міжнародне наукове-технічне співробітництво; 
- формує на конкурсних засадах державні науково-технологічні інноваційні програми та після затвердження їх 

Кабінетом Міністрів України організує фінансування та контролює хід виконання інноваційних програм. Саме такі програми 
мають стати найбільш значним важелем реалізації державних пріоритетів у інноваційній сфері [3]. 

У своїй діяльності Держінформнауки України з питань науки та інноваційного розвитку взаємодіє з усіма міністерствами, 
які мають у своєму підпорядкуванні наукові установи. 

Також при Президенті України створено Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України. До 
складу цього органу повинні увійти авторитетні вчені, представники виробництв, освіти, культури. 

На рівні Кабінету Міністрів під безпосереднім керівництвом прем’єр-міністра є Координаційна рада питань підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. Аналогічні органи існують в багатьох країнах Євросоюзу, які орієнтовані на 
побудову в короткий термін економік, заснованих на знаннях. 
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До Координаційної ради увійшли вчені, керівники міністерств, державних академій, представники підприємницьких 
структур, керівники облдержадміністрацій та ін. 

Таким чином, формування науково-технологічної та інноваційної політики має починатися з організації прогнозно-
аналітичних досліджень, в результаті яких готуються пропозиції щодо пріоритетних для України напрямів. Запропоновані рішення 
аналізуються і уточнюються Національною радою з питань науки, інновацій та сталого розвитку України при Президенті України, 
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, розглядаються Координаційною радою з питань 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки і виносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради 
України. 

Верховна Рада в сфері інноваційної діяльності повинна проводити роботи зі створення законодавчої бази нововведень, 
затверджувати пріоритетні напрями інноваційної діяльності та визначати обсяг асигнувань для її підтримки. 

Рішення про пріоритетні напрями науково-технологічної та інноваційної діяльності доводиться до всіх міністерств і 
відомств, місцевих органів влади, які повинні не тільки врахувати їх при визначенні своїх пріоритетів, а й нести пряму 
відповідальність за їх реалізацію в межах своєї компетенції. 

Така система визначення пріоритетів не поширюється на базове фінансування Національних наукових центрів. Не 
стосується вона і наукових об’єктів, що становлять національне надбання, а також фундаментальних наукових досліджень у 
державних академіях наук та провідних університетах. Проте всі наукові заклади при організації науково-дослідних та проектно-
конструкторських робіт враховують загальнодержавні пріоритети. 

Успіх інноваційної діяльності залежить від науково-технічного потенціалу країни, що визначається матеріально-технічною 
базою науки – науковими кадрами, кількістю відкриттів, винаходів і організаційно-управлінською структурою забезпечення 
НДДКР. 

НАН України в цій системі зберігає статус провідної наукової установи держави, прагнучи водночас до більшої 
інтегрованості з освітою та виробництвом шляхом створення спільних програм досліджень, підготовки спеціалістів. 

Основними завданнями формування національної інноваційної системи України, заснованої на зв’язку підприємств, 
науково-технічної сфери та інноваційної інфраструктури, повинні бути: 

- орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 
- визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 
- формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 
- створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного 

потенціалу; 
- використання різних форм власності при проведенні досліджень; 
- комерційна реалізація науково-технічних досягнень; 
- раціональне співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень; 
- інтеграція університетської та корпоративної наук; 
- використання наукових знань в економічній діяльності; 
- забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; 
- ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційної діяльності, підтримка підприємництва у 

науково-виробничій сфері; 
- здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансфер технологій, захист 

вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; 
- фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політик у сфері інноваційної 

діяльності; 
- сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; 
- інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності; 
- підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності [1]. 
Можна з упевненістю стверджувати, що впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку – це об’єктивна потреба і 

альтернативного шляху не існує. Вихід з економічної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності. Перехід до 
інноваційної моделі економічного розвитку потребує комплексних державних, регіональних стратегій, головним принципом, яких 
має стати максимально повна реалізація потенціалу інноваційного розвитку для модернізації економіки, підвищення її соціально-
економічної ефективності та конкурентоспроможності. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье обоснована теоретическая значимость инновационной модели стратегического развития экономики Украины, определены 
перспективы создания национальной инновационной системы Украины, предложены структурные элементы государственного 
регулирования инновационной деятельности. 
РЕЗЮМЕ 
В статті обґрунтована теоретична значимість інноваційної моделі стратегічного розвитку економіки України, визначені 
перспективи створення національної інноваційної системи України, запропоновані структурні елементи державного регулювання 
інноваційної діяльності. 
SUMMARY 
In the article the theoretical importance of an innovative model for strategic development of Ukrainian economy, prospects for a set of 
national innovation system of Ukraine, the proposed structural elements of state regulation of innovation. 
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Феномен нового государственного менеджмента возник в рамках движения за «перестраивающееся правительство», 

которое началось в конце 1970-х гг. в экономически развитых странах. Авторы концепции «Перестраивающегося правительства» 
(Reinventing Government – RG) Д.Осборн и Т.Гэблер предложили  рассматривать государство не как неизбежное зло, а как способ 
коллективной деятельности и решения общественных проблем; эффективное государство, по их мнению, должно соответствовать 
требованиям информационного общества и экономики знаний, а потому централизованная бюрократия должна остаться в 
прошлом. [1] 

Сегодня общее направление административных реформ описывается в терминах  электронного правительства (E-
Government) и электронного управления (E-Governance). Эти концепции объединяет механизмы, процессы и институты, через 
которые граждане и группы выражают свои интересы, реализуют свои законные права, выполняют обязанности и балансируют 
интересы. Общий смысл концепций состоит в том, что государственное управление становится менее жестким и 
регламентированным; оно базируется, скорее, на горизонтальных, чем на вертикальных связях между государственными органами, 
ассоциациями гражданского общества и бизнесом. [2]  

Проблематика развития электронного правительства продолжает широко обсуждаться в рамках международной дискуссии 
о концепциях, содержании и направлениях реформирования системы государственного управления – постоянно совершенствуются 
кик терминологическая база, так и система количественных оценок [3-9]).  

Правительством Украины также предпринимаются шаги, направленные на формирование информационного общества и 
электронного правительства (как неотъемлемого его элемента) в нашей стране. Поэтому нами были поставлены задачи анализа 
состояния электронного правительства и выявления проблем его развития  в Украине на основе количественных показателей.  

В основе наиболее широко использующейся методологии количественной оценки развития электронного правительства 
лежит разработанная Департаментом экономического и социального развития ООН система индексов готовности стран мира к 
использованию электронного правительства. 

Использованные в UN Global E-Government Readiness Report [10] индексы оценивают страны по уровням развития 
электронного правительства (E-Government Index) и электронного участия (Е-Participation Index).  

Индекс развития электронного правительства (E-Government Index) рассчитывается как среднее арифметическое трех 
показателей: 

1) индекс правительственных веб-сайтов (Online Service Index), 
2) индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Infrastructure Index)  
3) индекс человеческого капитала (Human Capital Index).  
Рассмотрим эти показатели подробнее: 
1. Индекс правительственных веб-сайтов рассчитывается как взвешенная сумма числа точек доступа к сервисам, 

специфическим для каждой из четырех стадий развития электронного правительства: 
– информации о деятельности правительства; 
– интерактивным услугам; 
– финансовым транзакциям; 
– участию в принятии решений. 
2. Индекс телекоммуникационной инфраструктуры рассчитывается как среднее арифметическое пяти индикаторов 

(количество в расчете на 100 чел.): а) ПК, б) пользователей интернет, в) телефонных линий, г) мобильных телефонов, 
д) широкополосных каналов связи. 

3. Индекс человеческого капитала рассчитывается на основе данных UNESCO об уровне грамотности среди взрослого 
населения и долей выпускников младшей, средней и высшей школы. 

Индекс электронного участия (eParticipation Index) оценивает онлайновые услуги, их качество и частоту предоставления 
по следующим направлениям:  

– электронное информирование граждан правительством со своего веб-сайта (eInformation);  
– электронные консультации, причем посетители правительственного веб-сайта должны иметь возможность выбора темы 

(eConsultation);  
– электронное принятие решений с участием граждан страны, при этом правительство обеспечивает обратную связь по 

результатам решения конкретных проблем (eDecision Making).  
Согласно последним данным Украина занимает 54-е место по уровню развития электронного правительства (табл. 1). Она 

находится в первой трети общего списка, опережая Россию и Белоруссию, однако в последние годы этот разрыв уменьшается – в 
2002-2007гг. динамика индекса ЭП демонстрировала замедляющийся рост, а последние 2 года наблюдается его сокращение (рис.1). 

Таблица 1 – Индекс развития электронного правительства, 2003-20010гг. [11] 

2010 2008 2005 2004 2003 
Страны 

значение ранг значение ранг значение ранг значение ранг значение ранг 
Корея 0,88 1 0,83 6 0,87 5 0,86 5 0,744 13 
США 0,85 2 0,86 4 0,91 1 0,91 1 0,927 1 
Канада 0,84 3 0,82 7 0,84 8 0,84 7 0,806 6 
...           
Украина 0,52 54 0,57 41 0,55 48 0,53 45 0,46 54 
Россия 0,51 59 0,51 60 0,53 50 0,50 52 0,44 58 
Беларусь 0,49 64 0,52 56 0,53 51 0,49 58 0,40 81 
Гвинея 0,14 180 0,14 180 0,14 170 0,14 168 0,13 165 
Нигер 0,11 183 0,11 181 0,07 174 0,06 173 0,06 170 
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Рис. 1. Динамика индекса развития электронного правительства 

 
Если сравнивать индекс развития электронного правительства в разрезе составляющих показателей, то ситуация в нашей 

стране не сильно уступает среднему уровню по Восточноевропейскому региону (все же значительно отставая от 
среднеевропейского уровня), и даже превосходит среднемировые значения (рис.2а). Однако в сравнении с региональными 
лидерами наблюдается существенное отставание по всем показателям, кроме индекса человеческого капитала (рис.2б). 
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Рис.2. Индексы развития электронного правительства (E-Government Index) иэлектронного участия (Е-Participation Index) 

в Украине и мире 
 
Анализ субиндексов во времени показывает, что негативная динамика индекса развития электронного правительства 

(рис.1) обусловлена состоянием правительственных веб-сайтов – только этот индекс последние 5 лет снижается (рис.3).  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2010 2008 2005 2004 2003

Индекс человеческого капитала

Индекс правительственных веб-сайтов

Индекс телекоммуникационной
инфрастру кту ры

`

 
Рис. 3. Динамика показателей, составляющих индекс развития электронного правительства в Украине 

 
Методика построения индекса правительственных веб-сайтов выстроена на базе четырехэтапной модели развития 

онлайновых услуг: 
1. Первая стадия (начальная) – на госсайтах представлена информация о деятельности госорганов, законодательные акты.  

Они содержат ссылки на сайты других министерств и ведомств. Граждане имеют доступ как к текущей информации о деятельности 
госорганов, так и к архивам. 

2. Вторая стадия (развивающаяся) – госсайты предоставляют расширенный односторонний доступ и упрощенный 
двусторонний между правительством и гражданами, а именно – электронные формы для заполнения заявок на предоставление 
госуслуг. Сайты оборудованы аудио- и видео-возможностями, мультиязычны. Кроме того, ограниченно присутствуют е-услуги, 
такие как запросы на неэлектронные формы и персональные данные, которым могут быть высланы на электронный ящик. 
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3. Третья (деловая) – госсайты предоставляют расширенный двусторонний между правительством и гражданами. 
Предусмотрена аутентификация граждан для  двустороннего обмена деловой информацией. Также реализованы как нефинансовые 
транзакции (например, загрузка и выгрузка форм обратной связи, онлайн заполнение форм, налоговая отчетность, запросы на 
получение сертификатов, лицензий, разрешений), так и связанные с оплатой за услуги госорганов. 

4. Четвертая – госсайты изменяют способ взаимодействия с гражданами. Они переходят на платформу веб2.0 и полностью 
интерактивные сервисы. 

Для оценки уровня развития онлайновых услуг эксперты ООН периодически анализируют правительственные сайты и 
выставляют оценки в соответствии с наличием услуг, характерных для каждой из выделенных стадий (например, наличие или 
отсутствие RSS-каналов, возможности персонализации и единой авторизации,  присвоения тэгов и оценки контента, поддержка 
доступа к сайту с мобильного телефона и др.). И хотя сегодня более 30% органов власти имеют собственные сайты, большинство 
из них были созданы более 10 лет назад и с тех пор существенных изменений не претерпели – качество представления информации 
и интерактивность услуг остаются крайне низкими. По-прежнему отсутствуют средства аутентификации с целью двустороннего 
обмена деловой информацией, практически не работают средства обратной связи с гражданами, более того, доступ к 
государственным информационным ресурсам для юридических и физических лиц крайне ограничен. В целом, затруднительно 
говорить о наличии единой точки доступа через веб-интерфейс ко всему многообразию государственных услуг. 

Среди основных причин сложившейся ситуации следует отметить следующие:  
1) недостаточное финансирование и неэффективное использование имеющихся ресурсов; 
2) низкий уровень подготовки (электронной грамотности) государственных служащих и граждан; 
3) отсутствие заинтересованности во внедрении электронных форм ведения дел со стороны госслужащих; 
4) неработоспособность системы индикаторов оценивания ЭП. 
В целом по оценке международных организаций на сегодняшний день Украина находится лишь на пороге интерактивного 

присутствия государства в сети: начинает осуществляться формальный обмен информацией между пользователями и 
правительственными органами (заполнение форм, отправка заявлений онлайн). [13] 

Для преодоления сложившейся ситуации в последние годы в Украине был принят ряд документов, направленных на 
формирование законодательной базы электронного правительства: Законы «Об электронных документах и электронном 
документообороте» и «Об электронной цифровой подписи» (2003г.), Закон «Об Основных принципах развития информационного 
общества в Украине на 2007-2015гг.», Указ «О проведении электронных консультаций с общественностью на сайте «Гражданское 
общество и власть» (Минюст, 2009г.), Постановление «Об утверждении Порядка привлечения граждан к формированию и 
реализации государственной политики» (КМУ, 2010г.), Решение к «Вопросу реализации пилотного проекта по внедрению 
технологий электронного правительства» (КМУ, 2010г.). 

13 декабря 2010г. Кабинет Министров Украины одобрил концепцию развития электронного правительства на период до 
2015 года [14]. Основными ее задачами являются: 

1. Усовершенствование нормативно-правового и методического обеспечения е-правительства. 
2. Разработка типовых технических и технологических решений для электронного взаимодействия органов власти. 
3. Создание элементов национальной системы электронных информационных ресурсов. 
4. Предоставление электронных услуг физическим и юридическим лицам. 
5. Повышение надежности и гибкости функционирования национальной системы ЭЦП (электронной цифровой подписи). 
6. Повышение уровня квалификации государственных служащих. 
Кабмин планирует реализовать концепцию в 3 этапа. В частности, до 2012 года должны быть разработаны нормативно-

правовая и нормативно-техническая базы, необходимые для предоставления административных услуг в электронном виде. Также 
предусматривается создание единых стандартов взаимодействия субъектов электронного правительства и единой 
общегосударственной системы электронного документооборота (ЭДО). Предполагается, что на первом этапе органы 
государственной власти и местного самоуправления начнут предоставлять услуги гражданам в электронном виде, в частности, 
через интернет можно будет зарегистрировать субъект хозяйствования, подать отчетность. 

Планируется, что на втором этапе, до 2014 года в электронной форме будут предоставляться услуги во всех сферах 
общественной жизни. 

На третьем этапе, который продлится до 2015 года, предусматривается создание единой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления. 

Однако, несмотря на предпринимаемые на законодательном уровне шаги, интегрированная система информационных 
ресурсов и информационного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления пока так и не 
создана, системы электронного документооборота органов государственной власти и органов местного самоуправления по-
прежнему имеют крайне ограниченную функциональность. Эффективному внедрению ЭП препятствует ненадежность и 
негибкость национальной системы электронной цифровой подписи, а также усиление недобросовестной конкуренции и попыток 
монополизации рынка  ЭЦП и ЭДО. В результате отсутствуют единые государственные информационные ресурсы, 
адаптированные к международным стандартам и регламентам функционирования системы электронного документооборота с 
использованием электронной цифровой подписи, а качество и количество услуг, которые предоставляются с применением 
электронных средств, остается на крайне низком уровне.  

Заключение. Как показывает мировой опыт, практическая реализация концепции электронного правительства идет в 
направлении от широкого использования ИКТ для предоставления государственных услуг и развития онлайновых сервисов к 
трансформации государственного управления на основе изменения принципов, на которых строится взаимодействие власти и 
граждан. Процесс идет от построения системы «E-Government» в ее самом простом понимании, как системы электронных сервисов, 
к осознанию и реализации концепции «Е-Governance», которая предусматривает расширение форм и сферы влияния граждан на 
процесс принятия и реализации управленческих решений.  

Принципы концепции «Е-Governance» и методов «качественного управления» («Good Governance»), которые 
основываются на новой модели публичного управления, в Украине только начинают осознаваться. Вместе с тем, данные 
показывают, что из трех характеристик, составляющих общую оценку степени реализации концепции электронного правительства 
(E-Government Index) в нашей стране, две демонстрируют достаточный потенциал для продвижения в данном направлении: 
высокие оценки человеческого потенциала и уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. «Узким местом» является 
именно организация взаимодействия государственных структур с гражданами, что отражает неудовлетворительная динамика 
показателя Online Service Index. Для объяснения отставания в этой области может быть использован ряд причин (среди которых, в 
частности, недостаток финансирования), однако в основе лежит отсутствие интереса властных структур к данному процессу. По-
видимому, главная отечественная проблема в области государственного управления – отсутствие взаимопонимания и доверия 
между населением и властью – проявляется и на пути реализации концепции «Е-Governance». Судя по практическим шагам в этом 
направлении, представители власти пока не осознали необходимости смены парадигмы управления, а в обществе доминируют 
скептические оценки идеи о том, что с помощью ИКТ можно обеспечить эффективное взаимодействие власти, населения и бизнеса. 
Необходимо использовать мировой опыт целенаправленного построения систем электронного правительства в разных странах, 
который демонстрирует непосредственное и инициирующее этот процесс участие самих правительств, различных государственных 
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органов. 
 
РЕЗЮМЕ 
Аналіз показав, що негативна динаміка індексу розвитку електронного уряду обумовлена станом урядових веб-сайтов - 
незважаючи на те, що практично 30% органів влади мають власні сайти, більшість із них були створені більше 10 років тому й з 
тих пор істотних змін не перетерпіли - якість подання інформації й интерактивность послуг залишаються вкрай низькими. 
Ключові слова: електронний уряд, індекс ЕУ, веб-сайт. 
РЕЗЮМЕ 
Анализ показал, что негативная динамика индекса развития электронного правительства обусловлена состоянием 
правительственных веб-сайтов – несмотря на то, что практически 30% органов власти имеют собственные сайты, большинство из 
них были созданы более 10 лет назад и с тех пор существенных изменений не претерпели – качество представления информации и 
интерактивность услуг остаются крайне низкими. 
Ключевые слова: электронное правительство, индекс ЭП, веб-сайт. 
SUMMARY 
The analysis shows that the negative dynamics of the e-government index is caused by the government websites state – despite the fact that 
over 30% of authorities have their own websites, most of them were created more than 10 years ago and its has not changed since – the 
quality of information and interactive services are very poor. 
Key words: electronic government, e-government index, website. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ  

 

Музыченко А.Г., ведущий специалист отдела, ОАО «СЭБ Банк»  
 

В современных условиях формирования неоэкономики инновационная деятельность является необходимым условием 
осуществления воспроизводственного процесса на всех уровнях экономики. Это обусловлено тем, что инновации составляют 
основу развития социально-экономических систем, определяют темпы и масштабы их роста, структурные изменения. 

В соответствии с теорией конкуренции М. Портера, конкурентные позиции национальной экономики обеспечивают 
преимущества в факторах производства, а также инвестиции, инновации или благосостояние, т.е. факторов высшего уровня 
развития [1]. 

Значительный вклад в исследовании инновационной составляющей конкурентной политики зарубежного и отечественного 
металлургического комплекса  внесли зарубежные и отечественные ученые:  В. Волков, А. Кляйнкнехт, Г. Менш, В.Мазур, 
Ю.Макогон, Е. Олейник, Ф. Русинов, А.Смирнов,  Л. Федулова,  Ю. Яковец и др. 

Цель статьи - анализ конкурентных инновационных стратегий в металлургическом комплексе Украины в посткризисный 
период.  

Повышение уровня экономического развития страны вносит существенные изменения  в соотношение ресурсов и 
потребностей. Государства, достигшие высокого уровня экономического развития,  неизбежно сталкиваются  с дефицитом 
ресурсов. Одновременно повышение уровня экономического развития страны приводит к количественному увеличению и 
качественному обновлению в системе экономических потребностей всех хозяйствующих субъектов. Таким образом, по мере 
повышения уровня экономического  развития нарастает противоречие между ограниченностью ресурсов и  расширением 
потребностей общества [2] 

Как показывает практика экономически развитых стран, данное противоречие разрешается путем перехода  с 
преимущественно экстенсивных на преимущественно интенсивные методы расширения производства, основанные на внедрении 
инновационных продуктов и технологий. 

Инновации выступают ключевым фактором улучшения качества продукции и услуг, экономии трудовых и материальных 
затрат, увеличения  производительности труда, совершенствования организации производства. 

Инновационный потенциал – важнейшая составляющая экономического потенциала хозяйственной системы. Важнейшими 
составляющими  инновационного потенциала металлургической отрасли являются: конкурентоспособность производимой 
продукции; конкурентоспособность технологических целей производства; эффективность управления производством.     

Согласно данным World Steel Association, мировая металлургия успешно завершила 2010 год, увеличив объем выплавки 
стали на 15,9% до 1413,6 млн. тн. Согласно экспертной оценке компании Heinz H.Pariser, мировая индустрия нержавеющей стали в 
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2010 году увеличила объем выплавки на 25,4% до 32,5 млн. тн. Доля нержавеющей стали в общем объеме выплавки стали в мире  
составляет  около 2,3%. Несмотря на столь незначительную долю нержавеющей стали можно говорить о качественном развитии 
всего металлургического комплекса той или иной страны (табл. 1). 

Таблица 1 
Ведущие мировые производители стали (тыс.т.) [3] 
Выплавка стали Выплавка нерж.стали 

Страна 
2009 2010 +/- % 2009 2010 +/- % 

Доля нерж. 
стали % 

Китай 567842 626654 10,4 9751 12350 26,7 2,0 
Япония 87534 109600 25,2 2607 3427 31,5 3,13 
США 58142 80594 38,6 1618 2201 36,0 2,73 
Россия 59940 67021 11,8 85 106 24,7 0,16 
Индия 56608 66848 18,1 1690 1874 10,9 2,80 

Юж.Корея 48598 58453 20,3 1677 2048 22,1 3,50 
Германия 32671 43815 34,1 1315 1435 9,1 3,28 
ЮАР 37775 43775 15,9 546 478 -12,5 1,09 

Украина 29757 33559 12,8 67 118 76,1 0,35 
Бразилия 26507 32820 23,8 482 472 -2,1 1,4 

Всего в мире 1219715 1413596 15,9 25887 32468 25,4 2,30 
 

Как видно из табл1, доля нержавеющей стали в Украине выросла почти в 2 раза, что говорит об инновационной 
направленности  конкурентных стратегий национального металлургического комплекса. 

Характеризуя развитие реального сектора экономики Украины за 2010г, необходимо отметить, что сохранялась позитивная 
динамика, сформированная на протяжении прошлого года: индекс производства базовых отраслей составил в анализируемом 
периоде 11,1% к соответствующему периоду прошлого года. Значительный вклад в увеличение объемов производства продукции 
обрабатывающей промышленности по итогам года внесли машиностроение (обуславливалось сохранением высокого внешнего 
инвестиционного спроса на продукцию отечественного транспортного машиностроения) и металлургия. 

В целом, в  2010 году отмечался постепенный рост продукции металлургического комплекса.  По сравнению с 2009 годом 
прирост объемов производства основных видов продукции отрасли составил от  7 до10%. В декабре 2010 года был зафиксирован 
рост производства к предыдущему месяцу текущего года, а именно: объем производства чугуна составил 2,4млн.т (+4% к 
предыдущему месяцу), стали – 2,9 млн.т (+3%), готового проката черных металлов – 1,6 млн.т (+5%) (рис. 1). 

Украинская металлургическая отрасль сохранила  экспортную ориентированность. В 2010 году почти 80% выплавленной в 
стране стали было отправлено за границу. При этом около 40% украинского экспорта приходится на полуфабрикаты, прежде всего 
- на заготовки. В географическом разрезе более 40% продукции направлялось в страны Ближнего Востока и Северной Африки, 
включая Турцию - крупнейшего (наряду с Россией) покупателя украинской стали. 

Черная металлургия Украины является одной из европейских и мировых лидеров в производстве и экспорте стали. По 
данным института IISI (Бельгия) Украина занимает восьмое место в мире (и третье в Европе после России и Германии) по объемам 
производства стали. В 2010 г. по данным ПХО «Металлургпром» в Украине было произведено более 32,7 млн. т стали. 

При этом Украина входит в число ведущих стран-экспортеров металлопродукции, конкурируя с Японией, Россией и КНР. 
Значительная  доля экспорта в общем объеме производства стали  влияет на развитие металлургического комплекса Украины, что 
находит свое выражение в стремлении адаптировать имеющиеся мощности и технологии к требованиям мирового рынка по 
качеству и стоимости продукции. Стратегия минимизации издержек предопределила стремление многих производителей 
ограничиваться производством различного рода полуфабрикатов (слябов, длинномерных квадратных и круглых заготовок и пр.), на 
которые значительно легче получить торговые квоты и на которые в меньшей степени распространяются требования 
международных правил сертификации. 
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Рис.1. Объемы производства в металлургии, тыс. т. [3] 
 

Объем экспорта металлопродукции в ноябре составил 2,1 млн.т., что на 15,3% больше, чем в октябре. Рост вызван 
увеличением объема экспорта по всем основным товарным позициям: чугуна – на 57,6%, полуфабрикатов – на 27,1%, 
длинномерного проката – на 0,9% и плоского проката – на 98,8%. Прирост экспорта металлопродукции по итогам 11 месяцев 2010 
года составил 6,1%, а импорт покрывал внутренний рынок металлопроката на 25% (10% в 2004-2005 гг.). Причина роста импорта 
состоит   в более высоком качестве аналогичной продукции при более низкой цене. 
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Украинская черная металлургия пережила два глубоких экономических кризиса, характеризующихся значительным 
падением объемов производства: в середине 90-х годов прошлого века и в 2008-2009 г.г.; на данном этапе наблюдается достаточно 
медленный подъем объемов производства, которые еще не достигают докризисных показателей; 

Украинская металлургия характеризуется большой долей объема производства стали в мартеновских печах,  которые не 
эксплуатируются в мире из-за высокой энергоемкости и низкой производительности (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика изменения объемов производства стали в Украине [3] 
 

В течение почти всего рассматриваемого периода доля стали, произведенной в электродуговых печах, составляет чуть более 
4% (этот показатель остается практически неизменным в течение последних полутора десятков лет), что в значительной степени 
противоречит мировой практике   в общем объеме производства электростали (до 20-30%).  Наиболее крупные металлургические 
предприятия Украины в 2010 г. отмечают прирост  электростали, что составляет    более 2,2 млн. т., это   6,5% от произведенной в 
стране стали.  

Крупными производителями электростали (рис. 3) являются ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод» (г.Донецк), 
ООО «Электросталь» (г.Курахово), ОАО «Днепроспецсталь» (г.Запорожье). Первые два предприятия  развиваются в рамках  
конкурентной стратегии минимизации издержек производства. Вместе с тем, целый ряд мини-заводов концентрируется на 
конкурентных стратегиях специализации  определенного сегмента рынка. Например, особое место занимают ОАО 
«Энергомашспецсталь» и сталеплавильный цех, входящий в состав Новокраматорского машиностроительного завода, которые 
обеспечивают производство крупных и сверхкрупных кузнечных слитков, являющихся дорогостоящими видами продукции. 
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Рис. 3. Доля различных электрометаллургических заводов в общем объеме электростали в Украине (цифры указывают 

годовой объем производства в тыс. т) [3] 
 

Причинами такой низкой доли электростали в общем объеме производства в Украине следует связывать сразу с несколькими 
причинами. 

Во-первых, Украина является единственной страной в мире, которая  медленно осуществляет реализацию стратегии замены 
мартеновских печей другими способами выплавки стали. Наличие большого парка мартеновских печей (в эксплуатации находится 
18 печей) обеспечивает высокое потребление металлолома (металлическая часть шихты мартеновской плавки  на 50% состоит из 
металлолома), что обеспечивает высокое потребление металлолома внутри страны. 
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Во-вторых, в Украине растет доля стали, разливаемой непрерывным способом (рис.4), что существенным образом снижает 
долю так называемого «оборотного» металлолома. Так при разливке стали в слитки выход годной заготовки составляет 80-85%, а 
при разливе на машинах непрерывного литья – 99-99,5%. Это обусловливает повышение потребности в собираемом металлоломе. 
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Рис.4. Динамика увеличения объемов стали, разливаемой непрерывным способом 
 
В-третьих, Украина имеет  выгодное географическое расположение, имея разветвленную железнодорожную сеть и 

современные порты на Черном и Азовском морях, что обеспечивает металлотрейдерам и заготовителям металлолома  
благоприятные условия для торговли в Средиземноморском бассейне. Это практически ограничивает возможность строительства 
металлургических мини-заводов для переработки металлолома по принципу консолидации работы металлозаготовителей в 
отдельном территориально замкнутом районе (как это наблюдается, например, в России). 

В-четвертых, недалеко от Украины расположены крупные металлургические мини-заводы (Молдавский 
металлургический завод, заводы Турции и пр.), плавильные мощности которых определенное время были ориентированы на 
металлолом из Украины. 

 В последние годы в Украине отмечена тенденция появления нескольких новых электрометаллургических мини-заводов 
небольшой мощности со стратегией минимизации издержек, то есть переплава металлолома в дуговых сталеплавильных печах и 
разливки на сортовых МНЛЗ. Достаточно отметить, что только за 3-4 года на металлургической карте Украины появились такие 
предприятия как ООО «Электросталь» (г.Курахово), ЗАО «Азовэлектросталь» (г.Мариуполь), ЗАО «ТСА Стилгруп» (г.Павлоград). 

В настоящее время осуществляется реконструкция ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод». Производственная 
структура завода включает в себя мартеновский, колесопрокатный, трубоэлектросварочный и четыре трубопрокатных цеха. В 
состав мартеновского цеха ОАО «НТЗ» входят четыре основные мартеновские печи вместимостью 250 т, работающие скрап-
процессом, также участок внепечной обработки с агрегатом «ковш-печь» и камерным вакууматором. Сталь разливают сифонным 
способом в изложницы. Предполагается, что технологическая цепочка нового мини-завода будет включать современную дуговую 
сталеплавильную печь ДСП 160 для выплавки полупродукта (1,3 млн. т стали в год); участок внепечной обработки стали с 
двухпозиционным агрегатом «ковш-печь» и двухкамерным вакууматором, а также две МНЛЗ криволинейного типа для разливки 
круга и квадрата (прямоугольника). Выход мини-завода в течение года на проектную мощность будет сопровождаться выводом из 
эксплуатации мартеновского цеха, что  позволит снизить удельный расход природного газа на производство стали в 8,5-9 раз [3]. 

На ОАО «Донецксталь» (г.Донецк) ведутся активные работы по модернизации мартеновского цеха, предполагающей 
замену мартеновских печей высокомощной 150-т дуговой сталеплавильной печью производства итальянской фирмы Даниели. 
Однако с момента кризиса, охватившего мировую металлургию, реконструкция была фактически заморожена, а производство 
стали мартеновским цехом в 2010 г. составило 529 тыс. т. Предполагается, что новая ДСП будет пущена в эксплуатацию в середине 
2012 г. Ее пуск  увеличит объем производства стали (примерно 1,3-1,4 млн. т в год).  В металлической части шихты будет 
использоваться до 40% жидкого чугуна, что обеспечит уменьшение потребности предприятия в металлическом ломе. Вероятным 
развитием модернизации сталеплавильного цеха будет сооружение новой МНЛЗ. 

 Реализация вышеперечисленных проектов будет обуславливать повышение спроса на металлолом в Украине. Таким 
образом, развитие металлургического комплекса Украины происходит на базе внутренней сырьевой базы, что способствует  
развитию кислородно-конвертерного процесса выплавки стали. В настоящее время доля выплавки стали в электродуговых печах 
составляет более 6,5%, что, вероятно, следует связывать с сохранившейся высокой долей выплавки стали в мартеновских печах. 
При этом основным технологическим построением предприятий с выплавкой стали в электродуговых печах является концепция 
«металлургического мини-завода» со стратегией минимизации издержек на производство.  Украина располагает современными 
предприятиями, которые конкурентоспособны на мировом рынке. 

Вместе с тем, наблюдаемое в последние годы уменьшение объемов выплавки мартеновской стали, способствует 
появлению новых мини-заводов и электросталеплавильных цехов в структуре действующих металлургических заводов. В связи с 
этим, доля электростали в Украине может увеличиться до 12-15% уже в ближайшие 5-6 лет. Поведение конкурентов, непрерывный 
рост цен на энергоносители, дефицит металлолома, ужесточение требований к качеству металлопродукции и экологичности 
заводов может в определенной степени скорректировать приведенные цифры как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения. Вместе с тем, следует, что по мере расширения разливки стали на МНЛЗ металлофонд Украины будет значительно 
уменьшаться, что в перспективе может привести к реальному дефициту металлолома. 

Государственная политика по развитию горно-металлургического комплекса  не отвечает национальным интересам 
Украины. Очередной мировой кризис  дестабилизировал металлургическую промышленность Украины и показал, что предыдущие 
мероприятия правительства и степень их реализации не отвечают глубине происходящих непосредственно в ГМК кризисных 
явлений.  Для стабилизации ситуации в металлургическом комплексе  необходимо переориентировать заработанные в предыдущие 
годы финансовые ресурсы на инновационные программы и поддержку  трудовых коллективов. 
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Среди мер, принимаемых сейчас правительством Украины в рамках меморандума взаимопонимания с предприятиями 
горно-металлургического комплекса необходимо запретить  импорт металлопроката в Украину в объеме около 1 млн. тонн в год, 
который по номенклатуре могут производить украинские комбинаты. 

Главное требование  к правительству со стороны предприятий ГМК — это необходимость сохранения 
профессионального и количественного состава рабочих и существующего уровня заработной платы в отрасли. Вследствие низкого 
технологического уровня производства на изготовление одной тонны стали в Украине затрачивается 52,8 человеко-часа, тогда как в 
России этот показатель составляет 38,1, а в Германии — 16,8 человеко-часа. При полной загруженности металлургических 
комбинатов Украины с полным металлургическим циклом производительность труда составляет примерно 200—250 тонн стали на 
одного рабочего в год, в то время как на современных электрометаллургических мини-заводах с объемами производства 1,5—2,0 
млн. тонн стали в год этот показатель равен 3000—4000 тонн. 

Вывод из эксплуатации устаревших мощностей и сокращение количества работающих, переориентация их на другие 
отрасли производства и сферы деятельности,  требуют значительных финансовых затрат. Во Франции за десять лет 
производственные мощности в металлургии были уменьшены с 30 млн. до 16 млн. тонн в год, а количество работающих — с 200 
тыс. до 50 тыс. при условии решения социальных вопросов. На это было затрачивалось около 3 млрд. долл. каждый год. Для 
принятия таких мер,  в Украине необходимо дать экономическую оценку возможных последствий и политическую волю 
руководства страны. 
 
РЕЗЮМЕ 
Несмотря на постепенное оживление мировых рынков, уровень спроса на металлургическую продукцию не достиг докризисного 
уровня. Таким образом, в 2011 году на динамику показателей металлургической отрасли будет оказывать влияние усиленная 
конкуренция за  рынки сбыта. Основной задачей украинских экспортеров металлопродукции будет активная защита своих 
нынешних рыночных позиций и внедрение инновационных проектов в отрасли. 
РЕЗЮМЕ  
Незважаючи на поступове пожвавлення світових ринків, рівень попиту на металургійну продукцію не досяг докризового рівня. 
Таким чином, в 2011 році на динаміку показників металургійної галузі буде впливати посилена конкуренція за ринки збуту. 
Основним завданням українських експортерів металопродукції буде активний захист своїх нинішніх ринкових позицій і 
впровадження інноваційних проектів в галузі. 
SUMMARY 
In spite of gradual revival of world markets, the value of service on metallurgical products did not attain a to the crisis level. Thus, in 2011 
on the dynamics of indexes of metallurgical industry will have influence the increased competition for the markets of sale. The basic task of 
the Ukrainian exporters of metallurgy will be active defense of the present market positions. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Натрус С. П.  
 

Существующий разрыв между образованием и утилизацией отходов в Украине обусловливает заострение экологических 
проблем, связанных с поступлением загрязняющих веществ, в окружающую среду от мест складирования отходов и выведением из 
эксплуатации больше 20 тыс. гектара земель. Это особенно актуально для техногенно нагруженных промышленных регионов 
Украины, таких как Днепропетровска, Донецкая и Запорожская области, на территории которых образуется свыше 60% всех 
отходов Украины [1].  

Проблемам управления процессами сокращения объемов накопления отходов на общегосударственном и региональном 
уровне, формированию соответствующей инфраструктуры по их переработке, регулированию отношений собственности при 
использовании вторичных ресурсов посвящены работы Амитана В.Н., Близнюка А.М., Конищевои Н.И., Павлихи Н.В, Мартиненко 
А.И. и других ученых и специалистов. 

Общий объем накопленных в Украине отходов составляет 30 млрд.  т., то есть 50 тыс.  т отходов на 1 км2 территории 
страны, которая является одним из наивысших показателей в мире. Структурные особенности отходообразования обусловлены 
сырьевой ориентацией экономики. Так, 88% отходов, образованных на территории Украины, приходится на горнодобывающую 
промышленность. На другие отрасли промышленности приходится свыше 10%, отходы сырья и бытовые отходы составляют не 
больше 2% [2]. 

Наиболее сложная техногенная ситуация складывается на территории Донецкой области. В результате производственной 
деятельности предприятий области образовалось свыше 700 тыс. т опасных отходов. В специально отведенных местах и объектах 
накоплено более 6 млн. т отходов І-ІІІ классов опасности, которая составляет почти треть всех токсичных отходов в Украине. 
Полигоны, которые находятся в эксплуатации, не отвечают в полной мере санитарно-гигиеническим требованиям и составляют 
опасность для окружающей среды, проектные мощности большинства из них уже исчерпали свой ресурс, который вызывает 
необходимость дополнительного исключения земель [3]. 

Все это приводит к необходимости разработки технологий безотходного производства. Такое производство должно 
опираться на критерий экологической оценки, который представляет собой обобщающую формулировку конечной цели 
природоохранной деятельности в материальной сфере. В абсолютно экологизированном производстве практически все исходное 
сырье превращается в готовый продукт. Поэтому основу экологической оценки производства составляет продукция выпущенная по 
безотходной технологии. Коэффициент экологичности безотходного производства равен единице или близкой к ней величине. Чем 
больше выпущено продукции без отходов, тем выше уровень экологичности материального производства. 

Критерий экологической оценки материального производства является основой построения системы показателей, которые 
характеризуют процесс экологизации (рис.1).  

Если какое-либо вредное вещество обнаружено в единственном числе и не превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК), это свидетельствует о чистоте естественной среды: 

                                                           
© Натрус С. П., 2011 
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1
ПДК

Сі  , 

где Сі  - фактическая концентрация вредных веществ. 

 

Коэффициент уровня безотходного производства 
(Кп.б.) 

n.в

n.б
б.n П

П
К   

.п.б.с.п.п.б МЧП   

.ср.п.г.п.б ПВМ   

где Пб.п.  - продукция безотходного производства, 
грн. 
Пв.п. – валовая продукция современного 
производства, грн. 
Чп.с. чистая продукция современного 
производства,грн. 
Мб.п. – материальніе затрате безотходного 
производства, грн. 
Вг.п. – масса готовой продукции,т; 
Пср – средневзвешенная цена единици веса 
материальных ресурсов,грн. 

Система показателей характеризующих процесс экологизации производства 

Натуральные показатели Стоимостные показатели 

Показатели чистоты окружающей 
естественной среды 

Показатели 
экологичности 
технологических 

процессов 

Основой построения является 
ПДК 

Различают ПДК в 
атмосферном 

воздухе 

Различают 
ПДК в воде 

 Максимально разовая ПДК 
 Среднесуточные ПДК 

 
Рис.1. Система показателей, характеризующих процесс экологизации производства 

 
В воздушном и водном бассейнах, как правило, находится не одна, а несколько вредных веществ. Причем некоторые из 

них (серистый газ и двуокись азота, серистый газ и сероводород, и тому подобное) создают эффект синегим, то есть общее 
действие двух или несколько агентов в одном и том же направлении. Сумма концентрации таких веществ не должна превышать 
единицу при расчете по формуле: 

1
ПДК

С
...

ПДК

С

ПДК

С n21  , 

где С1,С2.,Сn – фактические концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, воде;  
ПДК1, ПДК2, ПДКn – соответствующие величины этих веществ в водном или ввоздушном бассейнах. 
В природоохранную практику внедряется такой норматив, как предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ в 

атмосферу. Его устанавливают для каждого источника загрязнения с учетом ПДК и предельно допустимых нагрузок на 
экологические системы (ПДЗН). Нормы ПДВ вводятся для всех предприятий, выбросы которых загрязняют атмосферный воздух 
конкретной территории. Это необходимо для достижения согласованности между количеством вредных выбросов от отдельных 
источников загрязнения, расположенных на данной территории, и ПДК вредных веществ. 

Натуральным показателем экологичности технологических процессов является коэффициент эффективности 
использования естественного сырья (Ке.е), который по формуле:  

с

т
с.е В

В
К  ,  

где Вm - общий вес создаваемой товарной продукции: 
Вс - весу сырья потраченного на ее изготовление. 
В связи с тем, что деятельность предприятий оценивается в стоимостном выражении, влияние на результаты производства 

показателей экологической оценки наиболее целесообразно показывать в стоимостной форме, которая необходима для выражения 
расходов и результатов, связанных с экологизацией производства. 

Как стоимостный показатель экологической оценки материального производства можно использовать коэффициент уровня 
безотходного производства (Кп.б.), который рассчитывается по формуле: 

n.в

n.б
б.n П

П
К  , 

где Пб.п.  - продукция безотходного производства, грн. 
Пв.п. – валовая продукция современного производства, грн. 
Продукция безотходного производства определяется по формуле: 

.п.б.с.п.п.б МЧП  ,  

где Чп.с. чистая продукция современного производства,грн. 
Мб.п. – материальніе затрате безотходного производства, грн. 
Материальные затраты безотходного производства равны: 

.ср.п.г.п.б ПВМ  , 
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где Вг.п. – масса готовой продукции,т; 
Пср – средневзвешенная цена единици веса материальных ресурсов,грн. 
Коэффициент уровня безотходного производства дает общее представление об экологичности технологии, однако он не 

учитывает сравнительную вредность разнообразных отходов, которые влияют на окружающую среду. В связи с этим необходимо 
дать экологическую оценку неутилизируемым отходам, на основании чего можно вывести интегральный показатель экологичности 
производства. 

Стоимость отходов, которые не утилизируются, определяется по стоимости первобытного сырья. В зависимости от степени 
влияния отходов на окружающую среду изменяется величина нормативного коэффициента эффективности середозащитных 
инвестиций (Ен). Его интервал может изменяться в пределах от 0,02 до 0,14. Экологическая оценка отходов, которые не 
утилизируются (Ен.о.), указывает на величину капитальных вложений, необходимых для их производственного использования. Она 
определяется по формуле: 


n

1
н

.о.н
.о.н Э

С
З , 

где n- виды отходов, которые не утилизируются по вредности; 
Сн.о. – стоимость лесосечных отходов, которые не утилизируются; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности средозащитных инвестиций; 
Зная экологическую оценку отходов, которые не утилизируются, можно расчитать коэффициент экологичности 

материального производства по формуле: 


 n

1
.о.н.о.н

.п.е

ЭЕС

С
К

, 

где С – стоимость сырья, грн.; 
Ен.о.- отраслевой норматив эффективности капитальных вложений; 
Эн.о. – экологическая оценка отходов, которые не утилизируются. 
Расчет коефециента экологичности необходим для оценки и сравнения во времени результирующей природоохранной 

деятельности предприятий различных ведомств. Экологическая целесообразность роста экологичности производства 
подтверждается следующим неравенством: 

q

.е.н

.е.но
.з П

Э

ЭС
Е  , 

где Ез –величина экономии затрат, связанная с эквивалентной заменой единици кондиционного сырья вторичным ресурсом 
(или более полным использованием исходного сырья). 

Со – стоимость отходов, которые образуются и негативно повлияют на окружающую среду при современной переработке 
единици исходного сырья, грн. 

Эн.е. – нормативный коефициент эфективности, деференцированный в зависимости вот вредности вещества; 
Пq – затраты, связанные с приростом продукции из отходов эквивалентных по потребительским свойствам единице 

кондиционного сырья, грн.; 
Эн.о. – отраслевой норматив эффективности капитальных вложений. 
 

 

Принципы комплексного управления 
отходами 

 - все технологии и мероприятия, включая мероприятия по сокращению 
количества отходов, их переработку, сжигание, захоронение должны 
разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга; 
 - муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом 
конкретных местных проблем и решаться за счетместных ресурсов; 
 - местный опыт по управлению отходами должен постоянно приобретаться 
путем разработки и осуществления небольших программ; 
 - комплексный поход к переработке отходов базируется на стратегическом 
адаптивном планировании; 
 - разработка и осуществление программ должны непрерывно сопровождаться 
мониторингом и оценкой результатов; 
 - участие городских властей, а также всех групп населения 
(производителей мусора) - необходимый элемент любой программы. 

 
Рис. 2. Основные принципы комплексного управления отходами 

 
Полученное выражение показывает нормативную величину эффекта капитальных вложений предназначенных для 

утилизации экологически вредных веществ, которые образуются в результате переработки входного сырья в готовый продукт, то 
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есть экологический эффект. Неравенство свидетельствует о том, что с экономической точки зрения роста экологичности 
материального производства будет оправдано лишь тогда, когда расходы на прирост продукции не будут превышать сумму 
экономического и экологического эффекта замены входного естественного сырья вторичными ресурсами. Экономическая 
целесообразность роста экологичности производства находит свое конкретное выражение в показателях народнохозяйственной и 
хозрасчетной эффективности использования отходов, что доказывает целесообразность создания концепции действенного 
механизма управления отходами.  

Загрязняя природу любыми отходами, мы тем самым увеличиваем человеческие расходы на производство, обесцениваем 
производство, ухудшаем жизнь общества. Если выработанное материальное благо уменьшает величину существующего 
естественного блага (чистого воздуха, воды и т. п.) уменьшая общее количество благ, то происходит процесс суженного, а не 
расширенного производства. В этом случае труд, потраченный на производство продукции, следует рассматривать как 
непродуктивный, с нарушением экологических норм, как социальный убыток. Для избежания или уменьшения таких ситуаций и 
был предложен механизм управления отходами.  

Рассмотренный механизм управления отходами является частью системы экологизации производства и позволяет 
сохранить и улучшить окружающую естественную среду. Конечным результатом абсолютно экологизированного производства 
является продукция безотходного производства, а обобщающим показателем экологической оценки общественного производства 
выступает стоимостное выражение продукции безотходного производства. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирована проблема управления отходами на общегосударственном и региональном уровне и процесс, 
формирования соответствующей инфраструктуры по их переработке. Рассмотрена система показателей, характеризующих процесс 
экологизации производства. Разработан механизм управления отходами, который является частью системы экологизации 
производства и позволяет сохранить и улучшить окружающую естественную среду. 
Ключевые слова: управление отходами, механизм управления отходами, экологизация производства, комплексное управление 
отходами. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано проблему управління відходами на загальнодержавному і регіональному рівні, та процес формування 
відповідної інфраструктури по їх переробці. Розглянуто систему показників, що характеризують процес екологізації виробництва. 
Розроблено механізм управління відходами, який є частиною системи екологізації виробництва і дозволяє зберегти і поліпшити 
навколишнє природне середовище. 
Ключові слова: управління відходами, механізм управління відходами, екологізація виробництва, комплексне управління 
відходами. 
SUMMARY 
The problem of waste management at national and regional level and process, formings of the proper infrastructure is analysed in the article. 
The system of indexes is considered, which characterize the process of ecologization of production. The mechanism of waste management is 
developed, which is part of the system of ecologization of production and allows to save and improve a natural environment. 
Keywords: management, mechanism of waste management, ecologization of production, complex waste management, waste. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
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Развитие социальных и экономических процессов в современных мирохозяйственных связях предоставляет обширную 

базу для исследований их тенденций, особенно связанных с наращиванием темпов инновационного и информационного 
прогрессов, которые обусловлены тем, что на данном этапе наблюдается революционное развитие информационных технологий и 
резкое повышение уровня информационного обмена в масштабах планеты [1]. 

Трансформация производительных сил и производственных отношений, социально-экономических связей обусловлена 
периодизацией волн инновационного развития. Инновационные преобразования рассматриваются как последствия 
технологической революции, под которой обычно понимается радикальное изменение доминирующего в обществе 
технологического уклада (технологического способа производства как способа и условий организации общественного 
производства и жизнеобеспечения общества).  

В рамках постиндустриальной концепции развития общества выделяют аграрное, или патриархальное, общество, 
индустриальное общество и постиндустриальное, или информационное, общество. (табл. 1, 2) 

Современный этап развития постиндустриального общества, информационных технологий, возросший уровень 
интенсивных межстрановых связей свидетельствуют об интернационализации и глобальной интеграции экономик промышленно 
развитых стран. Формирование пятого технологического уклада на основе развития компьютерных технологий, 
телекоммуникаций, информационных услуг определило становление глобальной экономической системы, движение к 
общепланетарному метапространству, формированию единого мирового сообщества. 

Отличительная черта постиндустриального общества — преобладание в структуре экономики сферы услуг над 
промышленным и сельскохозяйственным производством, наука становится главной производительной силой, определяя основы 
общественной жизни и государственной политики. Уровень жизни населения, рынки труда, товаров и финансов, системы 
управления и принятия решений существенным образом зависят от уровня использования информационных технологий, развития 
соответствующей инфраструктуры. Главным капиталом в информационном обществе становится информация, она же является и 
источником власти. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ 

Тип общества Доиндустриальное Индустриальное Постиндустриальное 
Тип производства Первичный 

(добывающий) 
Вторичный 
(создающий) 

Третичный (обрабатывающий) 

Обслуживающий Ведущий 
экономический 
сектор 

Сырьевой, в т.ч.: 
сельское хозяйство, 
рыболовство, добыча 
полезных ископаемых, 
лесоматериалы и др. 

Обрабатывающий в 
т.ч.: производство 
товаров обрабатываю-
щей промышлен-ности, 
строительство и др. 

Третичный 
сектор: 
транспорт, связь, 
складское и 
коммунальное 
хозяйство и др. 

Четвертичный 
сектор: торговля, 
финансы, 
страхование, 
недвижимость и 
др. 

Пятеричный 
сектор: личные 
профес-
сиональные и 
деловые услуги 
и др. 

Преобразуемые 
ресурсы 

Природные силы: 
вода, ветер, домашние 
животные и 
человеческие мускулы 

Созидающая энергия: 
электричество на базе 
угля, нефти, газа, 
ядерного топлива 

Информация: системы хранения, обработки и передачи 
данных 

Стратегический 
ресурс 

Сырьевые материалы Финансовый капитал Знание 

Ключевая 
технология 

Индивидуальное 
умение, мастерство 

Машинные технологии Интеллектуальные технологии 

Базовая профессия Фермер, ремесленник, 
физический рабочий 

Полуквали-
фицированный 
рабочий, инженер 

Учёные, техники и специалисты 

Методология Здравый смысл, метод 
проб и ошибок 

Эмпиризм, 
экспериментирование 

Абстракция, системный анализ, теория принятия решений 

Дизайн Игра против природы Использование сил 
природы 

Игра между людьми 

Временная 
перспектива 

Ориентация в 
прошлое 

Адаптация к данным 
условиям, 
экспериментирование 

Ориентация в будущее: прогноз и планирование 

Осевой принцип Традиционализм Экономический рост Координация теоретических знаний 

 
О процессах, приводящих к формированию информационной экономики, стали говорить еще в 70-х гг. XX в. (Р. Друкер, У. 

Мартин, И. Масуда, Э. Тоффлер и др.). Основа этих процессов — бурный рост информационных и коммуникационных технологий, 
превращение компьютера в доминирующее орудие труда и распространение сетей передачи данных. Однако при всей важности 
технологий главными достижениями, которые может при нести информационный век, являются революционные изменения в об-
щественной жизни: взаимодействие бизнеса, граждан и государственных органов становится прозрачным, что приводит к 
значительному уменьшению коррупции; информационные обмены оптимизируются настолько, что происходит не просто экономия 
ресурсов и времени, а изменение принципов и традиций общественного производства, распределения и потребления. 

Таблица 2 
Компаративный анализ доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ 

Классификационные признаки Доиндустриальное 
общество 

Индустриальное 
общество 

Постиндустриальное общество 

1. Основной производственный 
ресурс 

Сырьё Энергия Информация 

2. Характер производственной 
деятельности 

Добыча (извлечение) Изготовление 
(производство) 

Обработка 

3. Доминирующий вид технологии Трудоёмкая Капиталоёмкая Наукоёмкая 
4. Доминирующая форма 
взаимодействия 

Взаимодействие с 
природой 

Взаимодействие с 
преобразован-ной 
человеком природой 

Взаимодействие между людьми 

5. Особенности личностных 
взаимоотношений 

Имитация действий 
других людей 

Усвоение знаний и 
возможностей 
предыдущих поколений 

Интерперсональные 
взаимодействия и творчество 

6. Форма человеческих сообществ Естественная Технологическая Социальная 
 

Современный бизнес характеризуется постоянным ростом возможностей компаний-поставщиков, что приводит к 
расширению глобальной конкуренции и повышению качества товаров и услуг. Предприятия во всем мире меняют способы 
организации и управления бизнесом. Происходит отказ от старой иерархической структуры, исчезают барьеры между отделениями 
компании. Упрощается взаимодействие между компанией, ее заказчиками и поставщиками. Бизнес-процессы перестраиваются и 
выходят за старые границы, создаются виртуальные предприятия и совершенствуются технологии аутсорсинга. 

В настоящее время около 10-15% стран мира начали переход к информационному (или постиндустриальному) обществу. 
Такой переход теоретически возможен только при наличии глубоких и быстрых изменений в менталитете, культуре и 
производственных навыках всего населения [2]. 

Анализ постиндустриальных стран позволяет выделить следующие тенденции развития мирового хозяйства [3]: 
насыщение спроса, формирование и активизация организованного спроса потребителя; 
приоритет потребителя и потребительского рынка; 
переориентация потребностей с материальных на духовные, социализация рынка; 
разработка и интенсификация внедрения ресурсосберегающих технологий; 
флексибилизация рынка, основанная на краткосрочном планировании и быстром реагировании на изменение запросов 

потребителей; 
увеличение масштабов координации экономических действий между субъектами рынка; 
усиление роли конкуренции в выборе окончательного варианта деятельности предприятия и изменения ее качественного 

состояния, когда все в большей степени фирма конкурирует сама с собой; 
усложнение, диверсификация общественных потребностей, деконцентрация производства, децентрализация управления; 
наличие адекватной производственной, научной, информационной и другой инфраструктуры; 
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синтез двух типов механизмов, которые раньше рассматривались как взаимоисключающие друг друга: режима рыночной 
конкуренции и плана, свободных рыночных и контрактных отношений. 

Данные тенденции становятся предпосылками для становления нового типа экономики, именуемого «сетевой 
экономикой». Новая экономика возникла как процесс объединения отдельных людей, целых предприятий в одну информационную 
систему общемирового масштаба.  

Учитывая влияние Интернета на все аспекты экономической жизни, можно рассматривать его в качестве источника 
появления новой электронной экономики, главными особенностями которой являются мобильность, инновационные возможности 
для производственной и деловой активности, изменение структуры рынка труда и капитала. 

Масштаб и скорость развития Интернета, а также его значительные потенциальные возможности сделали его весьма 
привлекательным для бизнеса, что позволяет говорить о возникновении новой экономической среды, инфраструктура которой 
оказывает огромное воздействие на главные для любой фирмы процессы: инновации, производство, обмен и обслуживание 
потребителей. При этом меняются технологии ведения бизнеса, совершенствуются бизнес-процессы, формируется иная 
корпоративная культура. 

Развитие Интернета и появление электронной коммерции вызывают разительные перемены в экономике и приводят к 
изменению традиционных положений экономической теории и практики. Исчезают расстояния между торговыми контрагентами. 
Иными становятся инструменты ведения коммерческой деятельности (табл. 3). 

Таблица 3 
Инструменты и методы ведения традиционной и электронной коммерческой деятельности 

Традиционные инструменты коммерческой 
деятельности 

Инструменты электронной коммерческой деятельности 

Бумажный документооборот Электронный документооборот 
Телефонная связь Автоматизированная связь с использованием компьютерных сетей 
Традиционная почта Электронная почта 
Уличная реклама и реклама в СМИ Традиционная реклама дополняется электронной (баннерная реклама, 

обмен ссылками, программы вирусного маркетинга и т. д.) 
Использование локальных компьютеров только в 
сфере учета и документооборота 

Вся компьютерная техника, используемая в хозяйственной деятельности, 
подключена к глобальной Сети через собственные веб- и СУБД-сервера, 
что устраняет влияние географического фактора при получении информа-
ции и управлении финансовыми, материальными и информационными 
потоками 

"Живая" печать и подпись Электронная подпись, которая не требует присутствия участников в одном 
месте при заключении сделки 

Использование наличных денег и традиционных 
безналичных банковских переводов 

Использование систем Клиент-банк, Интернет-банк, электронных денег и 
пластиковых карт 

Сегментация потребителей, ориентация на массового 
потребителя 

Ориентация на индивидуальные потребности каждого потребителя 

Аналогичные методы отсутствуют Организация сообществ потребителей 
Объединение работников в рамках локальных офисов Использование механизмов телеработы, мобильной коммерции и создание 

виртуальных предприятий 
Опора на полученные знания и навыки Обучение — непрерывный процесс длиной в жизнь 
Опора на безопасность и стабильность Мобильность, готовность к риску, склонность к постоянному 

совершенствованию 
Ориентация на сохранение старых рабочих мест Ориентация на создание новых рабочих мест 
Реализация всех бизнес-процессов (в том числе и 
вспомогательных) силами предприятия 

Аутсорсинг 

Опора на капитал, основные показатели: капитало-, 
энерго-, материалоемкость и т. п. 

Опора на знания и интеллектуальный капитал, показатель —
информационноемкость. Капитал становится в большей степени рабочим 
инструментом, фактором производства 

Традиционные предприятия, владеющие IТ-активами Виртуальные предприятия, получающие доступ (например, на правах 
аренды) к IТ-активам 

Концепция "выигрыш—проигрыш" (от сделки одна из 
сторон выигрывает больше другой)  и нулевого 
баланса (обе стороны стремятся свести к нулю свои 
потери) 

Концепция "выигрыш—выигрыш", когда каждая из сторон сделки 
получает явный выигрыш от сделки 

 
Использование электронных платежных систем, особенно электронных денег, существенно увеличивает скорость 

оборота оборотных средств предприятий, как, впрочем, и всей денежной массы, что в масштабах экономики приводит к 
увеличению совокупного дохода. 

Отметим следующие особенности сетевой экономики: 
1) спросом пользуются только те продукты, которые можно предварительно опробовать (experiencegood); 
2)  структура затрат сетевой экономики (почти нулевые предельные затраты на расширение выпуска) не позволяет 

выживать многим конкурентам в одном сегменте рынка. Остаются сильнейшие, так как затраты потребителя на смену поставщика 
близки нулю; 

3) чем больше единиц продукта продано, тем больше вероятность того, что пользователь найдет дополнительные 
продукты или услуги, которые будут использовать или усиливать ценность основного продукта. Примером основного продукта 
могут служить персональный компьютер IBMPC или операционная система Windows, для совместного использования с которыми 
была произведена масса дополнительных продуктов. 

Информационная составляющая любого товара или услуги занимает все большую долю в структуре стоимости. Поэтому 
для производителей становится все проще персонифицировать товар, чтобы он наиболее полно удовлетворял потребностям 
конкретного клиента.  

Ведущие позиции по внедрению и использованию информационных технологий занимают промышленно развитые 
страны, где на современном этапе наступает новая эпоха, получившая название сетевой компьютеризации. Если в 70-е годы 
прошлого века на рынке господствовали ЭВМ, в 80-е – персональные компьютеры, то сейчас они объединены в компьютерные 
сети. 
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В 1995 г. лидеры ведущих индустриальных стран на саммите в Брюсселе приняли решение о разработке единой 
глобальной информационной системы. Лидирующие позиции в этом процессе занимают США, где сконцентрирована почти 
половина (43%) мирового парка информационно-вычислительной техники.  

США также значительно опережают другие страны по количеству компьютеров на душу населения. Кроме США, в 
первую десятку стран мира по этому показателю входят Австралия, Канада, Норвегия, Дания, Финляндия, Великобритания, 
Швеция, Новая Зеландия и Швейцария. 

Индустрия информации в США входит в приоритетные отрасли экономики, уступая только аэрокосмической, 
радиоэлектронной и фармацевтической. На развитие информатизации в США тратится около 2% годовых расходов федерального 
бюджета. 

США контролируют более 65% мирового рынка компьютеров, 63% - рынка программного обеспечения Западной 
Европы, 54% - аналогичного рынка Японии. И шесть фирм из десяти крупнейших мировых производителей программного 
обеспечения принадлежат Америке.[4] 

Среди новых индустриальных стран по степени использования электронно-вычислительной техники и информационных 
технологий выделяется Сингапур, который, занимая ведущее место по числу установленных профессиональных компьютеров, 
имеет один из лучших в мире коммуникационных и информационных центров. В стране создана общенациональная компьютерная 
сеть, объединяющая правительственные организации, частные фирмы, научные и общественные организации и отдельных 
граждан. 

Во многих странах мира интенсивно развивается электронная коммерция, которая упрощает систему платежей, 
сокращает оборот наличных денег и изменяет рынки, особенно розничной продажи. При этом под электронной коммерцией 
понимается полностью сетевая модель ведения бизнеса, основными элементами которой являются: возможность получения 
информации, осуществление заказов, оплаты заказов и, в некоторых случаях, получения заказов в сети. В основе этого процесса 
лежит быстрое возрастание разнообразия мирового рынка промышленных товаров и услуг, распространение работы «на заказ» – 
кастомизация производства, доступность и глобализация рынков. 

Электронный бизнес включает, кроме продажи товаров: маркетинг, финансовый анализ, поддержку пользователей сети и 
установление партнерских отношений. Рост объемов электронной коммерции происходит за счет увеличения активности стран 
Европы и Азии, и к 2010 г. он возрос до 1 трлн. долл. в секторе В2С [4]. 

Важнейшее преимущество Интернета — его мультимедийный потенциал, возможность одновременной передачи текста, 
звука, изображения и на этой основе — предоставление разнообразных средств ведения бизнеса: 

видеоконференции; 
электронная почта; 
информационный поиск; 
реклама, презентации и т.д. 
Учитывая все охватывающее использование Интернета, новую экономику рассматривают как Интернет-экономику и 

включают в нее следующие составляющие: 
- Большое количество персональных компьютеров, объединенных в глобальные сети, программные приложения, 

человеческие ресурсы, участвующие в создании открытой и доступной сетевой среды; 
- Взаимосвязанные электронные рынки с различными механизмами обмена, возможными благодаря наличию 

персональных компьютеров и приложений; 
- Покупатели, производители (поставщики), продавцы в режиме реального времени, а также электронные посредники, 

которые обеспечивают процесс движения товаров и услуг к потребителям; 
- Системы электронных платежей, используемые в Интернет-трансакциях; 
- Законодательная политика. 
Так как Интернет-экономика достаточно молода, некоторые ее компоненты, такие как создание электронных валют и 

систем платежей, а также юридические вопросы, связанные с регулированием правового, таможенного и налогового характера, 
находятся в стадии разработки. 

Инфраструктура Интернет-экономики может создать весомые преимущества в маркетинге, скорости ведения прямых 
продаж и т. д. Но оптимально его использовать в другом, а именно в поддержке и улучшении основ общей электронной бизнес-
практики. И когда появится опыт идоверие к новым моделям бизнеса, фирмы начнут определять место своих Интернет-стратегий в 
контексте будущей бизнес-среды.  

Таким образом, Интернет – это источник появления новой электронной экономики, отличающейся мобильностью, 
инновационными возможностями для производственной и деловой активности, изменением структуры рынка труда и капитала. 
Электронная торговля реальными (физическими) товарами и услугами использует способы традиционной торговли, но на 
принципиально новом уровне. Она позволяет снизить стоимость, расширить потенциал рынка, более полно удовлетворить запросы 
потребителей за счет тесного взаимодействия с поставщиком. 
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В статті розглянута проблема правового регулювання органічного виробництва в Україні та необхідність його розвитку з 

метою підвищення якості сільськогосподарської продукції. 
Ключові слова: органічне виробництво, якість сільськогосподарської продукції, сертифікат, сертифікація органічного 

виробництва. 
В статье рассматривается проблема правового регулирования органичного производства в Украине и необходимость его 

развития с целью повышения качества сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: органическое производство, качество сельскохозяйственной продукции, сертификат, сертификация 

органического производства. 
Зростання загальної чисельності людства ще у минулому столітті змусила замислитися про необхідність підвищення 

родючості земель задля боротьби з вірогідним голодом на планеті. У погоні за продуктивністю на зміну натуральним прийомам 
господарювання прийшли промислові, які, маючи на меті нарощування врожайності культур, передбачають обов’язковою умовою 
використання на значних сільськогосподарських площах синтетичних хімічних речовин у кількостях, які перевищують ємність 
сільськогосподарського середовища. Такий метод господарювання, відомий як екстенсивне землеробство, широко застосовувався в 
другій половині 20-го століття і продовжує застосовуватись сьогодні, заподіюючи значної шкоди довкіллю та призводить до 
зниження якості сільськогосподарської продукції [1]. 

Органічна ж продукція забезпечує реальну вигоду для навколишнього середовища та здоров´я споживачів, які надають 
перевагу використанню органічних методів виробництва (відсутність ГМ-компонентів, синтетичних добрив, отрутохімікатів тощо), 
а тому споживачі готові сплачувати додаткову цінову надбавку за сертифіковану органічну їжу [2]. В Україні вже також існує 
категорія людей, передусім, у великих містах, які мають мотивацію до споживання органічних продуктів і готові платити за них 
вищу (на 40-50%) ціну. Ця група споживачів створює початкову нішу органічній продукції в Україні, а отже для формування 
внутрішнього ринку такої продукції у майбутньому [3]. Необхідність розвитку органічного виробництва в нашій країні та його 
правового регулювання обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

 Теоретично-правові питання забезпечення якості продукції досліджували сучасні вчені, зокрема, О.В.Звєрєва [4],   
М.М.Кузьміна [5],  В.К.  Мамутов [6], В.Ф.Опришко [7],  В.М. Огризков [8] , та ін., але проблема правової регламентації 
органічного виробництва в Україні потребує додаткового дослідження. 

Метою статті є аналіз правового регулювання органічного виробництва в Україні та визначення позитивних аспектів 
цього виробництва щодо забезпечення якості продукції. 

За визначенням Міжнародної Федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), органічне сільське 
господарство – це сільськогосподарська система, що сприяє збереженню навколишнього середовища, соціально та економічно 
підтримує виробництво здорових продуктів харчування, волокна і т.п. Воно уникає використання хімічно синтезованих добрив, 
пестицидів, ветеринарних препаратів, при цьому активно використовує натуральні природні препарати з метою збільшення 
природної родючості ґрунтів, стійкості рослин і тварин до захворювань[9].  

В Україні вперше поняття органічного виробництва з’явилося у проекті Закону «Про органічне виробництво», згідно 
якого, органічне виробництво – це діяльність операторів, що застосовують принципи, Правила та методи органічного виробництва 
на всіх етапах його виробництва, які дозволяють виготовляти натуральні продукти з оздоровчими властивостями; а також зберігати 
та відновлювати природні ресурси у процесі виробничої діяльності. 

Проект закону було прийнято у першому читанні  1 лютого 2011 року [10], 21 квітня 2011р. цей закон був ухвалений 
Верховною Радою, але він досі залишається не підписаним. Проектом закону про органічне виробництво визначаються правові, 
економічні, соціальні та організаційні основи ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, 
виробництва, перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини. 
Однак слід погодитись з президентом В. Януковичем що цей закон не може бути підписаний, так як він, «не забезпечує системного 
вирішення всього комплексу питань у сфері органічного виробництва, не відповідає Конституції України, та ряду інших 
нормативно-правових актів [11].  

Перш за все слід відмітити, що закон загалом не встановлює ніяких вимог до органічного виробництва. Згадування про 
Правила, які повинно розробити, та які будуть підміняти собою закон наврядчі можливо назвати вдалою ідеєю. Мабуть саме тому 
щодо вказаної норми, народними депутатами було направлено чотири поправки, які було враховано і на другому читанні це 
поняття звучало вже по новому: органічне виробництво – цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів та 
для використання на нехарчові цілі, метою якої є отримання органічної продукції на всіх її стадіях виробництва і враховує вимоги 
щодо вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції 
та спрямоване на покращення основних показників стану здоров'я населення, охорони довкілля, забезпечення раціонального 
використання і відтворення ґрунтів та інших природних ресурсів. Органічне виробництво передбачає сертифіковану діяльність 
операторів у відповідності до закону[12]. 

Проектом Закону «Про органічне виробництво» визначаються положення, відповідно до яких органічна продукція 
повинна відповідати вимогам, встановленим для такої ж продукції, виробленої конвенційним (неорганічним) способом. Згідно з 
документом, виробництво має вважатися органічним лише після отримання відповідного сертифікату на виробництво органічної 
продукції і має проводитися виключно з органічної сировини, яка відповідає вимогам цього закону. Відповідно до нього, в 
органічному виробництві має бути заборонено використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових 
продуктів, кормів, технологічних добавок. Також забороняється застосовувати хімічні препарати захисту рослин та добрив, 
використання іонізуючої радіації для обробки органічних харчових продуктів, кормів або сировини, яка використовується у 
органічних харчових продуктах чи кормах. [10].  

Як бачимо, зазначені раніше недоліки залишилися. Читки критерії знов відсутні і не зрозуміло яким саме вимогам 
повинна відповідати продукція, що є результатом органічного виробництва. Мабуть тому у зарубіжних країнах прийнято 
застосування поняття «органічний продукт», який вважається найбільш прийнятним. По-перше, цей термін введено в Європейське 
законодавство, на яке зорієнтована Україна. По-друге, практика маркування молочних біопродуктів у нашій країні (біойогурти, 
біомолоко, біокефір, тощо) не дозволяє використовувати термін ВІО для визначення органічного статусу продукту і може вкрай 
заплутати споживача. Термін «екологічно чистий продукт» та його аналоги «вирощено в екологічно чистій зоні», «екологічно 
чисто» вживаються деякими українськими виробниками у маркуванні їхніх продуктів, але таке декларування в нашій країні є мало 
переконливим, адже не має під собою законодавчої основи [13]. Вбачається, що за аналогією Закону України «Про дитяче 
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харчування», у органічному виробництві слід заборонити також використання антибіотиків, будь-яких гормональних препаратів та 
ветеринарних препаратів 

Незважаючи на певні  успіхи у напряму розвитку органічного виробництва, в Україні ще не сформована повноцінна 
інфраструктура ринку органічної продукції, яка б дозволила забезпечити вільний та прозорий рух органічної сільськогосподарської 
продукції. 

Аналітики стверджують, що однобічний розвиток органічного виробництва в нашій країні спричинений незавершеністю 
законодавчої та нормативно-правової бази, яка б чітко окреслила державну політику у сфері органічного виробництва, створила 
умови для законодавчого визнання та захисту органічних продуктів, формування національної системи сертифікації, затвердження 
правил, стандартів і чіткої, ефективної системи державної підтримки та стимулювання розвитку органічного виробництва. 
Експертні оцінки земель в Україні показують наявність у нас досить великої кількості сільгоспугідь, підходящих для використання 
в органічному виробництві. За даними доктора сільськогосподарських наук М. Шикули, у країні є близько восьми мільйонів 
гектарів екологічно чистих чорноземних земель. Ці землі охоплюють чотири значні масиви та включають Північно-Полтавський, 
Північно-Східно-Луганський, Вінницько-Прикарпатський і Південно-Подільський регіони України. Крім того, є багато земель 
(приблизно вдвічі більше названої цифри), розкиданих окремими ділянками в різних регіонах країни. Вони також придатні для 
ведення органічного сільського господарства [2]. Однак відсутність чіткої законодавчої бази, відсутність екологічного мислення як 
у виробників, так і у споживачів, а також відсутність фахівців у сфері органічного виробництва робить розвиток органічного 
виробництва дуже повільним. 

Перед виробниками органічних продуктів гостро стоїть питання реалізації, оскільки внутрішній ринок таких продуктів в 
Україні ще не створено. А споживачам необхідні гарантії, що запропоновані продукти справді є органічними. Сполучною ланкою 
між двома сторонами — виробниками та споживачами може бути саме чітко розроблена правова база та розвинута система 
сертифікації виробленої продукції. Виробники знаходять вихід із сформованої ситуації у співпраці з закордонними й 
міжнародними сертифікаційними структурами. Уже є вітчизняні господарства, які отримали сертифікати органічного виробництва 
в Німеччині та Швейцарії [13]. 

Державною цільовою Програмою розвитку села на період до 2015 р. планується довести обсяг частки органічної 
продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 10%, передбачається стимулювання ведення 
органічного сільського господарства, унормування розвитку органічного землеробства та створення системи його сертифікації [14].  

Обізнані споживачі прагнуть уникати опромінених продуктів, генетично модифікованих, вирощених із застосуванням 
хімічних добрив або гормональних препаратів. Перелічені продукти виробляються за допомогою так званих інтенсивних 
технології, які пов'язані у певній мірі з ризиками їх вживання. Органічне виробництво — поняття широке і включає не лише 
землеробство, як основу сільського господарювання, а й також рослинництво (овочівництво, садівництво, створення кормової 
бази), тваринництво, птахівництво, розведення риби, бджільництво, лісове господарство, переробну промисловість тощо. Та у всіх 
своїх проявах потребує чіткого врегулювання. 

Наприклад, у тваринницьких господарствах, які працюють на засадах органічного виробництва, строго заборонено 
використання добавок і гормональних препаратів для стимулювання приросту, а також антибіотиків. Здійснюється суворий 
контроль виробництва на всіх його стадіях: дотримання чистоти кормів, землі, води та багатьох інших правил. Це дозволяє 
вирощувати здорових тварин, які дають чисте м'ясо та молоко, шкіру та хутро. До речі, органічне молоко — чистий білок, 
надзвичайно поживний продукт, основа дитячого та дієтичного харчування[15]. 

Споживачам важливо мати впевненість, що куплені продукти не просто безпечні, а й корисні. Тому більшість з нас 
свідомо прагнуть до підвищення якості споживання та здорового способу життя, які є не від'ємними складовими повноцінного 
здоров'я. Світовий споживчий ринок стає все більш органічним, тобто кількість органічних продуктів на прилавках з кожним роком 
зростає. Таким чином виробники і торгівля відповідають на підвищений попит споживачів щодо органічних продуктів.  

В різних країнах світу все більше споживачів віддають перевагу зеленим ринкам, органічним супермаркетам або 
відділам органічних продуктів у звичайних магазинах. У  європейських країнах діють норми та стандарти Європейського Союзу й 
Міжнародної федерації органічного сільського господарства (IFOAM). Недержавна організація IFOAM об’єднує понад сімсот 
активних організацій—учасників у більш як ста країнах світу. Документи ЄС і Міжнародної федерації встановлюють принципи й 
регулюють загальні підходи й вимоги до органічного виробництва. Відповідно до цих документів на національному рівні в 
більшості країн діють компанії чи організації, котрі мають відповідну акредитацію IFOAM. 

Зацікавлені організації в Україні активно вивчають досвід європейських держав із розвитку ринку органічних продуктів. 
Швейцарія належить до країн-лідерів в галузі органічного сільськогосподарського виробництва. Бюро співробітництва при 
посольстві Швейцарії в Україні навчає українських фахівців органічних методів ведення господарства, залучення виробників у 
процеси розвитку внутрішнього ринку України й зовнішніх взаємодій із відповідними структурами за кордоном. Господарства 
Вінницької, Одеської, Тернопільської і ряду інших областей активно освоюють органічне виробництво в рамках українсько-
швейцарського партнерства. В Україні також працює представництво Control Union Ukraine, член міжнародної організації з 
сертифікації органічного виробництва. Низка українських господарств із різноманітних регіонів країни пройшли сертифікацію у 
згаданому представництві. Це дає їм можливість торгувати в країнах, які є членами Control Union World Group[2]. 

Спеціалісти сертифікаційної компанії Skal International після кількох років роботи в Україні дійшли висновку: у нашій 
країні немає істотної необхідності дотримуватися тривалого терміну перехідного періоду від традиційних форм господарювання до 
органічного виробництва. Розроблена й затверджена в Європейському Союзі система інспекцій дозволяє здійснювати всебічний 
контроль над дотриманням усіх норм і вимог органічного виробництва в сертифікованих українських господарствах. У країнах 
Західної та Східної Європи, США, а також у деяких країнах із перехідною економікою проведено теоретичні обґрунтування, 
розроблено законодавчу базу й впроваджено у виробництво різні напрями альтернативного сільського господарства [1]. 

В країнах з розвиненою економікою не лише споживачі віддають перевагу органічним продуктам, але й численні 
виробники, включаючи органічні продукти у сферу послуг. Так, лондонський отель Rits став першим у Великій Британії по 
запровадженню в своєму ресторані органічного харчування. Таке рішення керівництва Rits стало відповіддю на зростаючий попит 
споживачів, адже вживати здорову їжу стало модно. Ініціативу підтримали фахівці готельного бізнесу, які прагнуть залучити до 
себе клієнтів, прихильників органічного споживання, пропозицією сучасного та престижного обслуговування [13]. 

У багатьох країнах світу зростає популярність медичних клінік, які пропонують пацієнтам індивідуальні методики 
оздоровлення, базуючись зокрема на органічній їжі та активних методах відпочинку. Косметичні салони, дитячі оздоровчі табори 
також все більше застосовують принципи  

Європейський Союз, США, Канада, Японія та інші країни світу звернулися до органічного виробництва, керуючись 
вимогами сучасності, коли здоров'я людини — понад усе. 

Країни Прибалтики та Росія також приділяють значну увагу розвитку органічного виробництва і наповненню 
споживчого ринку здоровими товарами. У Російсії першим кроком національної програми «Здоров'я нації» стало виробництво 
органічного дитячого харчування. На кожну упаковку дитячого харчування здійснюється більш як дві сотні контрольних операцій. 
Адже контроль за дотриманням правил органічного виробництва — одна з головних умов забезпечення гарантій якості для 
споживача [2]. 
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Досвід зарубіжних країн показує, що  розвиток органічного виробництва можливий лише за умови державної підтримки. 
Уряди багатьох країн, із метою заохочення фермерів запроваджувати нові форми ведення сільськогосподарської діяльності та 
підтримки господарств на період конверсії, коли можливі фінансові збитки, надають їм відповідну фінансову допомогу. Наприклад, 
у 2001 р. в Польщі "органічні" господарства отримували субсидії в розмірі 108 дол. на кожні 100 га ріллі, 38 дол. у розрахунку на 
гектар пасовища (луків) і близько 150 дол. на кожний гектар багаторічних насаджень. Крім того, держава також частково 
компенсувала вартість проведення сертифікації "органічних" господарств. В Ірландії господарства розміром менше 3 га в період 
конверсії отримують дотацію в розмірі 242 євро/га, а після отримання статусу «органічного» господарства – 121 євро/га. Для 
господарств, що мають земельні площі від 3 до 40 га, ця підтримка відповідно становить 181 і 91 євро/га [16]. 

Поширеною є думка про високі ціни на органічні продукти. Звичайно, фактор ціни завжди важливий для споживачів. З 
однієї сторони, високоякісна продукція не буває дешевою. З іншої сторони, здорове споживання не може бути прерогативою 
багатих людей, а має бути доступним більшості споживачів. 

Відомо, що в країнах Євросоюзу органіка коштує досить дорого. Це пов'язано з тим, що органічне виробництво в ЄС 
застосовується переважно у невеликих фермерських господарствах, отож об'єктивно має територіальні обмеження, а значить і 
високу собівартість.  Але зовсім іншу картину можна побачити у США та Канаді, де органічне продукування поставлено на 
виробничу основу, тобто є масовим, а значить доступним. Представникам українських споживчих організацій, які відвідували 
США у 2004 році, довелося ознайомитися із ситуацією у чотирьох штатах. Дослідження показало, що органічні продукти 
практично є в кожному супермаркеті, і продаються вони за цінами, майже такими або зовсім такими, як неорганічні продукти [14].  

Отже розвиток органічного виробництва за умови державної підтримки здатний забезпечити виробництво достатньої 
кількості органічної продукції, що буде сприяти зросту вітчизняного сільського господарства, та стане досить значущою складовою 
підвищення рівня здоров’я нації. 

Вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки: 
Органічне виробництво покликане поліпшувати якість продуктції рослинництва, тваринництва, якості ґрунтів, якості 

води та всього нашого життя. Проект Закону «Про органічне виробництво» є початком нормотворення в досліджуваній галузі, який 
потребує певного доопрацювання та подальшої розробки і затвердження цілої низки підзаконних актів, основними з яких стали б 
Правила органічного виробництва.  

Вбачається, що за аналогією Закону України «Про дитяче харчування», у органічному виробництві слід заборонити 
використання антибіотиків, будь-яких гормональних препаратів та ветеринарних препаратів 
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підвищення рівня здоров’я нації. 
 
РЕЗЮМЕ 
Метою статті є аналіз правового регулювання органічного виробництва в Україні та визначення позитивних аспектів цього 
виробництва щодо забезпечення якості продукції. 
РЕЗЮМЕ 
Целью статьи является анализ правового регулирования органического производства в Украине и определение положительных 
аспектов этого производства относительно обеспечения качества продукции. 
SUMMARY 
The purpose of this paper is an analysis of legal regulation of organic production in Ukraine and the definition of the positive aspects of this 
production with respect to quality assurance. 
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ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ ЕКСТЕРНАЛІЙ В УМОВАХ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 
НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 

 
Рожко А.О., к.е.н., викладач кафедри міжнародного економічного партнерства Тернопільського національного економічного 
університету  

 
Постановка наукової проблеми. В умовах глобальної концепції сталого розвитку країн світу та нарощування потужностей 

світової відновлюваної енергетики  (ВЕ) постає низка проблем, пов’язаних з оцінкою зовнішніх впливів, спричинених 
використанням нетрадиційних джерел енергії. З огляду на те, що використання потенціалу відновлюваної енергетики на сучасному 
етапі розглядається як вагоме підґрунтя скорочення енергетичних витрат, зниження тиску на навколишнє середовище, сприяння 
інноваційному розвиткові та нарощуванню експортних потужностей, виникає потреба в оцінці спричиненого позитивного та 
усунутого негативного впливу від заміщення традиційних енергетичних потужностей нетрадиційними.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми зовнішніх ефектів та методика їх розв’язання з точки 
зору класичної політекономії містяться у працях Р.Коуза, А.Пігу, П.Самуельсона, Дж.Стігліца тощо. Питанням методології оцінки 
екстерналій в енергетиці (як позитивних, так і негативних) та проблемам їх вартісного виміру присвячені роботи таких вчених, як: 
В.Кревітт, А.Д.Оуен, Дж.Х.Дейлс, В.Нордгаус, В.Вовк, Н.Ткаченко та ін. 

Разом з тим, у вітчизняній науці малодослідженими залишаються  теоретичні та методологічні аспекти оцінки зовнішніх 
впливів енергетики, особливо зважаючи на поставлені урядом цілі щодо підвищення енергоефективності в усіх галузях та сферах 
національної економіки (особливо, в експортоорієнтованих), а також враховуючи значний економічно доцільний потенціал 
відновлюваної енергетики в країні.  

Метою даної статті є теоретико-методологічне обґрунтування виникнення екстерналій в енергетиці, зокрема, 
відновлюваній, а також спроба оцінити економічні вигоди та виявити структурні ефекти від залучення нетрадиційних джерел 
енергії в національну економіку.  

Результати досліджень.  
Використання відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії (ВНДЕ) та їх інтегрування в національну енергетичну 

систему країни сприяє успішній протидії та попередженню загроз, пов’язаних із основними викликами сучасності, якими на 
сьогоднішній день визнано:  

а) скорочення запасів викопних енергетичних ресурсів,  
б) зростання цін на традиційні джерела енергії,   
в) посилення диспропорцій економічного зростання в світовій економіці,  
г) нерівномірність ресурсного забезпечення країн та неефективне використання енергоресурсів в економці тощо [1, 2].  
В цих умовах зусилля країн, що знаходяться в енергетичній залежності від країн-постачальників енергоресурсів, 

спрямовані на мінімізацію ризиків щодо надійності постачання та раціоналізації ціноутворення на енергетичні носії, і як наслідок, 
формування засад для підвищення конкурентоспроможності, як в межах окремої країни, так і в системі світового господарства. 

На сьогодні уряди країн, усвідомлюючи небезпеку, пов’язану з виникненням техногенних аварій на об’єктах традиційної 
енергетики, все більше звертають увагу на технічний та економічний потенціал відновлюваної енергетики, результатом чого є 
розробка й прийняття відповідних стратегій та концепцій подальшого розвитку. При цьому, наукові дослідження, які ведуться в 
цьому напрямку, спрямовані, з одного боку, на розробку питань технічного характеру, а з іншого – на виокремлення економічної 
складової використання ВНДЕ. Беззаперечним фактом є те, що вирішальним аспектом при прийнятті рішень щодо впровадження 
об’єктів нетрадиційної енергетики слід вважати досягнення як технологічної, так і економічної ефективності.  

Важливо відмітити, що процес енергоспоживання спричинює в середовищі виникнення зовнішніх впливів, т.зв. 
екстерналій. Саме поняття «екстерналії» (externalities – з англ., externe Effekte – з нім.) введено П.Самуельсоном в 50-х рр.. ХХ ст.. 
та означає «зовнішні впливи (ефекти)». Ці впливи бувають позитивними та негативними [3]. В енергетиці екстерналій, як правило, 
мають негативне тлумачення, оскільки в процесі використання традиційних енергоресурсів у виробничо-технологічному ланцюжку 
спостерігається супутнє шкідливе навантаження на навколишнє середовище. Серед проблемних моментів роботи об’єктів 
традиційної енергетики, в тому числі й щодо процесу формування вартості енергоносія, найбільш значущим, на нашу думку, є 
ігнорування шкідливих впливів та невідображення вартості усунення наслідків цих впливів у собівартості кінцевого продукту. 
Доцільно привести кілька прикладів. Так, у серпні 1994 року внаслідок тріщини на нафтовому трубопроводі Каріага-Усінськ на 
території республіки Комі (РФ) в тундру витекло близько 200 тис. тонн нафти і створило загрозу для біологічного життя у басейні 
Печори й прибережній зоні Баренцового моря [4].  Аварія на нафтовій платформі British Petroleum у Мексиканській затоці навесні 
2010 року, що визнана найбільшою в історії США спричинила витоку 4,9 млн. тонн нафти і, як наслідок, загибель 11 осіб та 
безпрецедентну за розміром забруднену територію в океані – близько шестисот кілометрів прибережних зон та відкритого океану 
[5]. Фахівці оцінюють економічні збитки від цієї аварії на десятки мільярдів доларів. Рівень техногенної катастрофи на атомній 
станції Фукусіма в 2011 році фахівці оцінюють як сьомий – найвищий, а економічні збитки, за попередніми оцінками аналітиків, 
складають близько 12,46 мільярда доларів США [6]. Безумовно, оцінити негативний вплив, спричинений цими подіями, вкрай 
важко, але лише той аспект, що економічні збитки та вартість ліквідаційних робіт щодо усунення наслідків аварій доводиться 
покривати з державного бюджету, свідчить про надзвичайну ризиковість традиційних сфер енергетики, в той час як вартість 
виробництва кінцевої енергії (у порівнянні з об’єктами нетрадиційної енергетики) є відносно невисокою. Ключовим моментом тут 
є ігнорування екстерналій, які виникли внаслідок експлуатації потужностей для видобутку енергоносіїв та продукування кінцевої 
енергії, і які створюють надзвичайно велике навантаження на економічну систему країн, а також супроводжуються загибеллю 
людей, незворотними змінами біорізноманіття тощо.  

Отже, до екстерналій енергетики слід віднести: 
1) викиди шкідливих сполук в атмосферу та довкілля; 
2) ризики техногенних катастроф та аварій; 
3) технічну складність видобутку або отримання енергоресурсу; 
4) вплив на здоров’я людей, зайнятих у цій галузі, чи тих, що проживають у прилеглій місцевості; 
5) часові обмеження експлуатації основних виробничих потужностей. 
Аналізуючи спірні питання, що виникають сьогодні в сфері атомної енергетики,  автори монографії «Про енергетику для 

споживачів та скептиків» М.Даковскі та М.К.Вянцковскі стверджують, що «потрібно різнобічно проаналізувати результати й 
вартість атомної енергетики на тлі інших способів задоволення енергетичних потреб планети і країни, зокрема. Уже доведено 
необхідність і можливість кількісно враховувати, використовуючи аналіз найменшої вартості, вартість попередніх рішень і 
майбутніх наслідків атомної енергетики в галузях охорони здоров’я та довкілля. Лише такі «узагальнені кошти» можна і потрібно 
порівнювати з вартістю виробництва енергії з різних викопних джерел, вартістю відновлюваної енергії та з вартістю підвищення 
енергетичного потенціалу країни шляхом енергоощадності» [4, С.29]. 

 

                                                           
© Рожко А.О., 2011 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель споживання ВНДЕ в економіці 

Одним з напрямків вирішення проблеми екстерналій в енергетиці є їх інтерналізація. Під інтерналізацією екстерналій 
розуміють економічну стратегію, спрямовану на скорочення чи усунення негативних зовнішніх впливів шляхом перетворення їх на 
позитивні внутрішні [7]. Ще раз підкреслимо, що ні у енергетиці, ні у будь-якій іншій галузі національної економіки, яка 
безпосередньо чинить вплив на довкілля, на даний час відсутні економічно обґрунтовані підходи щодо врахування екстерналій. 
Навпаки, руйнуючі принципи надання субсидій та дотацій у вугільній, атомній галузях енергетики України, суперечать цьому 
підходу, визнаному перспективним більшістю розвинутих країн світу [2, 8-13]. Таким чином, на національному рівні адекватне 
відображення екстерналій в традиційній енергетиці зможе стати підґрунтям для зменшення розриву у собівартості енергії, 
виробленої з традиційних та відновлювальних енергоносіїв, зумовить формування конкурентоспроможної ціни на отриману 
енергію та стимулюватиме зниження енергомісткості виробництва.  
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Рис. 2. Етапи структуризації економічного результату від використання ВНДЕ 
На рис. 1 представлено структурно-функціональну модель споживання первинних відновлюваних енергоресурсів та 

генерування кінцевої енергії, в якій ми також виділили рух відходів (їх повторне використання) та виникнення зовнішніх впливів 
(екстерналій). 

Слід відзначити, що основною відмінністю відновлюваної енергетики від традиційної викопної є те, що в першій вартість 
енергоносія наближається до нуля, а ступінь екстерналій є низькою. В традиційній енергетиці, враховуючи її зв’язок з видобувною 
промисловістю, у виробничі витрати, окрім інших складових, включається вартість видобутого (купованого) вичерпного 
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енергетичного ресурсу. До цього слід додати високий рівень втрат енергії під час передачі її на відстань до кінцевого споживача, а 
також високий ступінь негативних екстерналій (оцінка викидів у навколишнє середовище, модернізація основних фондів, 
попередження чи ліквідація техногенних аварій тощо).  

Виходячи з цього, вважаємо доцільним при структуризації економічного результату від використання відновлюваних 
джерел енергії враховувати аспект «нульової» вартості енергоносія та вартісну оцінку екстерналій, оскільки в прикладному аспекті 
це зумовить підвищення їх економічної привабливості. Логічна послідовність структуризації економічного результату від 
впровадження ВНДЕ систематизовано нами на рис. 2.  

Згідно результатів дослідження, виконаного на замовлення Федерального міністерства ФРН з охорони навколишнього 
середовища та ядерної безпеки, керуючись цілями, поставленими федеральним урядом для відновлюваної енергетики Німеччини у 
перспективі до 2050 р., лише впродовж 2004-2006 рр. країні вдалось:  

1) досягнути економії традиційних енергоносіїв (37 млн. т бурого вугілля, 14 млн. т кам’яного вугілля, 2,4 куб.м 
природнього газу) на суму близько 5,4 млрд. євро; 

2) знизити рівень негативних екстерналій внаслідок «чистих» технологій отримання енергії на 3,4 млн. євро;  
3) створити 214 тис. робочих місць в сфері відновлюваної енергетики; 
4) уникнути 79 млн. т викидів двоокису вуглецю, що продиктовано вимогами за Кіотським протоколом; 
5) закріпити статус інноваційно розвинутої країни, де здійснення наукових досліджень у даному напрямку фінансується 

державою в повній мірі (125 млн. євро щороку) [14]. 
Приклад ФРН доводить беззаперечний економічний ефект для національної економіки, при чому досягнення 

вищенаведених показників вважається проміжним результатом, оскільки потенціал, яким володіє досліджувана сфера, оцінюється 
фахівцями як значно більший. Так, у праці [15] стверджується, що розвиток відновлюваної енергетики та заходи із стимулювання 
енергоефективності спричиняють не лише усунення негативних ефектів традиційної енергетики, але й відкривають безмежні 
економічні можливості. Так, отримані внаслідок численних досліджень оптимістичні результати щодо досягнутої економічної 
ефективності в сфері ВНДЕ, а також дієвий механізм державної підтримки та належним чином налаштована електромережа, 
створили сприятливі  рамкові умови для припливу інвестицій в галузь, як внутрішніх, так і іноземних. Скажімо, обсяг інвестованих 
коштів у об’єкти ВЕ у 2010 році в Німеччині склав 26,6 млрд. євро [16]. За оцінками науковців, імпульс, зумовлений бурхливим 
розвитком нетрадиційної енергетики, для активізації попиту в усій німецькій економіці становив 35,5 млрд. євро (!). При цьому, 
стрімка розбудова відновлюваної енергетики в Німеччині (і що актуально – в посткризовий період) проявилась не лише у прирості  
споживання енергії чи виробництві обладнання для досліджуваної сфери, але й у розвитку експортних потужностей країни, що 
безпосередньо впливає на фінансовий результат країни від міжнародних економічних зв’язків (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Вибіркові дані щодо економічного розвитку відновлюваної енергетики в ФРН протягом 2005-2010 рр. [8] 

Темп приросту 2010 р. до 
2005 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

усього щорічно 
Показник 

млрд. євро (в поточних цінах) 
Інвестиції у ВЕ, всього по ФРН 10,3 11,1 11,6 16,8 20,2 26,6 +158% +21% 
Зовнішньоторговий оборот 
обладнанням ВЕ 

7,9 10,6 11,8 15,5 16,8 19,7 +149% +20% 

Експорт компонентів до 
обладнання ВЕ 

0,7 0,7 3,4 4,1 4,6 5,6 +67% +52% 

Попит на експлуатацію та технічне 
обслуговування об’єктів ВЕ 

2,5 2,6 3,9 4,3 4,7 5,2 +110% +16% 

Попит на паливну  біомасу та 
біопальне* 

2,6 3,6 5,6 6,1 5,6 4,9 +94% +14% 

Зростання загального попиту 
внаслідок розвитку сфери ВНДЕ 

13,7 17,6 24,8 30,1 31,7 35,5 +160% +21% 

 в 1000 осіб 
Кількість зайнятих у сфері ВЕ 194 236 277 322 340 367 +89% +14% 

* попередні дані 
 
Як свідчать дані таблиці 1, в період з 2005 по 2010 рр. інвестиції у ВЕ зросли на 158%. В економіці ФРН сфера 

нетрадиційної енергетики ілюструє найбільш динамічні темпи росту. При цьому найбільш швидкозростаючими показниками 
характеризується фотоелектрична галузь, засвідчивши у 2010 році частку у 75% від усіх інвестицій у відновлювану енергетику. 
Інвестиції у сферу вітроенергетики та об’єкти використання біомаси в сукупності склали 10% від усього обсягу. 

На думку [17], інвестиційні рішення в енергетику можуть прийматись не лише на основі вартісної оцінки екстерналій, 
тобто їх інтерналізації. Іншими словами, під час обговорення та на стадії ухвалення рішень щодо вкладання коштів в об’єкти ВЕ 
необхідно знати, до чого призведе базування об’єкту в обраній місцевості, який вплив буде мати робота встановленого обладнання 
на довкілля, як вплине на соціальну сферу, на інфраструктуру тощо. При цьому, як правило, співставляють декілька 
альтернативних проектів  і обирають той, де рівень негативних екстерналій є найнижчим.  

В науковій літературі з’явився навіть новий термін – етичні інвестиції, які розуміють як капіталовкладення, що спрямовані 
не на одержання матеріального інтересу, а на досягнення суспільних благ та нематеріальних цінностей [18]. В цьому розумінні 
етичні інвестиції мають місце, коли йдеться про сталий економічний розвиток. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що оцінка зовнішніх впливів енергетики є обов’язковим етапом структуризації 
економічного результату на етапі прийняття інвестиційних рішень. Часто неврахування негативних екстерналій, зумовлених 
традиційною (з використанням викопних джерел енергії) енергетикою, робить необ’єктивним та упередженим процес формування 
вартості кінцевого енергоносія. Як свідчать численні праці іноземних дослідників, і зокрема, німецьких, процес інтерналізації 
екстерналій відновлюваної енергетики здатен зробити «зелену» енергію конкурентною поряд із традиційною (вугільною, атомною 
тощо). 

Висновки 
Проблемі виникнення екстерналій в економіці присвячена значна частина сучасних наукових досліджень, що дозволяє 

концептуально зрозуміти досліджуване явище, осмислити причинно-наслідкові зв’язки зовнішніх ефектів з позиції неокласичних 
теорій політекономії тощо. Наші подальші дослідження будуть присвячені методикам аналізу вартості екстерналій та їх 
економічній оцінці з метою виокремлення та презентації ефектів для національної економіки від розвитку сфери відновлюваних та 
нетрадиційних джерел енергії в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию явления экстерналий (внешних эффектов) в экономике, специфике их появления при 
использовании возобновляемых источников энергии и проблеме оценки экстерналий в современных экономических условиях. 
Представлен анализ опыта ФРГ относительно стоимостной оценки экстерналий в экономике. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, нетрадиционная энергетика, экстерналии, внешние эффекты, метод 
наименьшей стоимости.  
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено дослідженню явища екстерналій (зовнішніх ефектів) в економіці, специфіки їх виникнення при використанні 
відновлюваних джерел енергії та проблеми оцінки екстерналій в сучасних економічних умовах. Проаналізовано досвід вартісної 
оцінки екстерналій у ФРН.  
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, екстерналії, зовнішні впливи, метод найменшої вартості. 
SUMMARY 
The article investigates the phenomenon of externalities (extern effects) in the economy, the specifics of their appearance by using renewable 
energy sources and the problem of externalities in assessing current economic conditions. The analysis of the German experience regarding 
the valuation of externalities in the economy is presented. 
Keywords: renewable energy sources, renewable energy, externalities, extern effects, least cost analysis (LCA).  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 
 

Саратикянц Э.С., доцент кафедры экономики предприятия Донецкого национального университета  
 
Государственные угледобывающие предприятия находятся в кризисном состоянии и по мере старения шахтного фонда их 

экономическое состояние ухудшается. Предпринимаемые в течение ряда лет попытки модернизировать эти предприятия и 
адаптировать их хозяйственную деятельность к условиям рыночной экономики по многим причинам результатов не дали. К 
настоящему времени в стадии закрытия и ликвидации находится около ста шахт. Все действующие государственные шахты 
нерентабельны, а разрыв между средней ценой тонны товарной продукции и тонны по себестоимости в среднем достиг 300 грн., а 
на отдельных шахтах в 2010 году превысил 3000 грн. В настоящее время на внутреннем энергорынке отсутствуют тенденции роста 
спроса на угольную продукцию, сформировалась устойчивая структура топливно-энергетического баланса ТЭК, ориентированного 
на углеводородное топливо. В то же время на энергетическом рынке постоянно растет спрос на моторные виды топлива для 
обеспечения потребностей подвижных видов транспорта и поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) [1, 2]. 

Таким образом, отсутствует экономическая мотивация для вложения средств в реанимацию большинства государственных 
шахт. В то же время масштабная ликвидация шахт сопряжена с дальнейшей потерей вскрытых промышленных запасов угля, 
снижением капитализации национальной экономики и обострением социальной обстановки в отдельных горнодобывающих 
районах старопромышленного Донбасса. 

Поэтому целью данной статьи является обоснование необходимости и реформирования угольного производства и его 
диверсификации. Решаемые задачи исследования включают: 

выбор вариантов реформирования угольной отрасли; 
переход от реализации однотипного товара к многопрофильной номенклатуре в рамках диверсификации производства. 

                                                           
© Саратикянц Э.С., 2011 
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В настоящее время темпы приватизации шахт приостановлены в связи со спадом производства в Украине, вызванным 
мировым кризисом 2008-2009 гг., а также из-за снижения коммерческой привлекательности объектов, оставшихся в 
государственной собственности, поскольку на их модернизацию нужны значительные материальные средства. 

Реформирование отрасли и диверсификацию национального топливно-эенргетического рынка предлагается проводить 
системно, последовательно, с учетом текущих потребностей экономики и перспектив развития топливно-энергетического рынка по 
следующим направлениям [3, 4]: 

1. Модернизация части экономически и технически наиболее перспективных шахт для  удовлетворения потребностей в 
угольной продукции заданного ассортимента и качества внутреннего и внешнего рынка. 

2. Замещение импортного углеводородного топлива его синтетическими аналогами путем создания новых видов 
производств на базе метано-угольных месторождений, невостребованных вскрытых промышленных запасов и углепородных 
отходов добычи обогащения угля. 

3. Снижение энергоемкости производства предприятий отрасли посредством замещения части используемой тепловой и 
электрической энергии собственными источниками когенерации шахтного метана и углесодержащих отходов. 

Реализация этих направлений требует диверсификации как угольного производства, так и топливно-энергетического рынка 
в Украине. В широком смысле диверсификация – это распространение хозяйственной деятельности угольной промышленности на 
новые сферы потребления, что требует структурной перестройки производства как отдельных предприятий, территорий, так и 
смежных отраслей экономики на уровне государства. В данном случае диверсификация производства направлена на переход от 
реализации однотипного товара к многопрофильной номенклатуре. 

Процессы диверсификации производства появились в экономике развитых капиталистических стран в 1950-1960 гг. Их 
интенсивное развитие было обусловлено ростом динамичности рыночной экономики и высокими темпами увеличения спроса на 
новые виды товара, возникновением большого числа новых отраслей и рынков продукции. В этих условиях диверсификация давала 
возможность компенсировать падение спроса на одном рынке за счет увеличения его сбыта на других. Благодаря этому 
диверсифицированные предприятия в целом оказывались более устойчивыми и конкурентоспособными по сравнению с 
узкоспециализированными, поскольку быстро проникали в новые для себя сферы деятельности, и расширяли ассортимент 
выпускаемых товаров. В конечном счете, диверсифицируя собственное производство, предприятия (фирмы) способствуют также 
перетоку капитала в наиболее прибыльные отрасли. Ликвидация собственной угольной отрасли в экономике западноевропейских 
стран ничто иное как акт масштабной диверсификации, с помощью которого дотирование и воспроизводство капиталоемкого 
угольного производства за счет налогоплательщика было переложено на другие угледобывающие страны (Австралия, Южная 
Америка, Польша), где эти затраты значительно ниже. При этом Германия, Великобритания, Франция сохранили за собой 
значительный сектор угольного машиностроения на мировом рынке. Таким образом был создан значительный резерв для 
капитализации наукоемких отраслей производства. 

Одним из путей решения проблем энергоснабжения и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду является 
развитие малой энергетики на базе угледобывающих предприятий. Следует отметить, что значительная часть добываемых в 
Украине углей непригодна для прямого снижения в пылеугольных топках существующих электростанций из-за их большой 
зольности (до 50%) и требует обогащения. В то же время имеются современные технологии снижения высокозольных углей и 
отходов углеобогащения в топках с циркулирующим кипящим слоем (КЦС), которые могут составить основу для объектов малой 
энергетики. 

Институтом геотехнической механики НАН Украины разработана концепция диверсификации деятельности 
угледобывающих предприятий путем создания на их базе энергетических объектов в виде малых теплоэнергетических комплексов 
(МТЭК), перерабатывающих уголь на месте его добычи в тепловую и электрическую энергии с применением технологии ЦКС [5]. 
Это позволит использовать в качестве сырья низкосортный уголь и отходы, решить следующие вопросы: 

- обеспечить надежность электро- и теплоснабжения угледобывающих предприятий, а также прилегающих к ним жилых 
массивов и промышленных предприятий; 

- существенно сократить расход импортного природного газа за счет вывода из эксплуатации отопительных газовых 
котельных; 

- использовать в качестве топлива высокозольные отходы углеобогащения, идущие сегодня в отвал; 
- довести вредные выдросы в атмосферу (NOx, SO2, пыль) до уровня нормативных при сжигании топлива в экологически 

«чистых» котлах ЦКС; 
- утилизировать запыленный метаносодержащий шахтный воздух в топках котлов ЦКС; 
- организовать рентабельное производство с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла (сравнение с 

экологически «грязной» шахтной котельной и необходимостью закупки электроэнергии из энергосистемы); 
- создать дополнительные рабочие места и на значительный срок решить социальные проблемы, связанные с закрытием 

шахт. 
В угледобывающих регионах Украины имеется около 40 площадок, на которых будет целесообразным и экономически 

обоснованным строительство МТЭК. Это дает возможность получать прибыль, необходимую для решения социальных проблем. 
Объединение в единый комплекс процессов добычи и переработки угля в электрическую и тепловую энергию открывает 

возможность существенного повышения экономической эффективности всего комплекса, несмотря на нерентабельность угольной 
шахты, которая входит в его состав в качестве топливного цеха. 

Конкурентоспособность предлагаемого теплоэнергокомплекса обусловлена его высокими технико-экономическими 
показателями (табл. 1). Наиболее важными из них являются удельные затраты условного топлива на отпущенные тепловую и 
электрическую энергии и КПД по отпуску электроэнергии. 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели предлагаемого МТЭК 

Показатели МТЭК Аналог 
Удельный расход условного топлива на отпущенную 
электроэнергию, г/(кВт·ч) 
КПД ТЭЦ по отпущенной электроэнергии, % 
Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии, центы США 
Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, дол. США 

 
185,0 
78,9 
0,81 
7,54 

 
360,0 
34,0 
3,6 

25,8 
 
Из данных таблицы 1 видно, что технико-экономические показатели предлагаемого МТЭК, вырабатывающего 

электроэнергию на тепловом потреблении, значительно лучше, чем у отечественных и зарубежных аналогов (ГРЭС и котельных) с 
раздельным производством электроэнергии и тепла. Это свидетельствует о его высокой конкурентоспособности. 

Более распространенной формой конкурентной борьбы в современных условиях является диверсификация продукции. Она 
осуществляется путем увеличения числа модификаций одного и того же вида товара, что, хотя и не соответствует возможностям 
традиционно монотоварной отрасли, но может быть осуществлено в рамках ее кооперации с другими отраслями либо путем 
организации собственного производства нетрадиционной продукции широкого назначения из угля и сопутствующих его добыче и 
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обогащению природных ресурсов в процессе их конверсии в синтетическое топливо. В рассматриваемом нами случае цель любой 
диверсификации – рентабельность отрасли. 

Именно такой путь открывает возможность повысить доходность отрасли и изменить статус угля как сырьевого ресурса. 
Рассмотрим последовательно в общих чертах базовые составляющие предлагаемой диверсификации – структуру 

производства и потребления угольной продукции, наличие и стоимость ресурсов, технических средств для их транспортирования, 
спроса на топливную продукцию и экономические предпосылки ее конкурентности на сложившемся сырьевом и энергетическом 
рынке. 

По видам и масштабам модернизации угольной отрасли с учетом удовлетворения спроса традиционных потребителей 
предприятия, участвующих в диверсификации, условно можно подразделить на группы. 

В первую из групп (табл. 2) входят действующие предприятия, производственная мощность которых способна 
удовлетворить потребности традиционных потребителей в топливе в течение ближайших 10-15 лет. Это преимущественно частные 
шахты, различного рода коммерческие объединения, а также часть перспективных для модернизации и потенциально 
рентабельных угледобывающих предприятий, находящихся в государственной собственности. 

Таблица 2 
Направления диверсификации производства на базе энергетических ресурсов месторождений и предприятий 

угольной промышленности 
Вид производства 

1. Действующие предприятия 2. Теплоэнергетические предприятия нового типа 
Назначение 

Удовлетворение потребностей в угольной продукции базовых 
отраслей экономики 

Частичное удовлетворение потребностей в углеводородном 
газообразном и жидком топливе средств подвижного 
транспорта, теплоэнергетических установок. 

Сырьевой источник: 
Угольные месторождения в пределах горных отводов.  
Вторичные природные ресурсы (шахтный метан, углесодержащие горючие и минеральные отходы производства, геотермальные 
источники). 

Уровень производственной иерархии: 
Шахты и обогатительные предприятия угольной отрасли Комплексы по производству тепло- и электроэнергии, 

синтетических химических продуктов и топлив. 
Уровень и способ диверсификации 

Частичный.  
Утилизация шахтного метана, низкокалорийных отходов 
угольного производства, геотермальной энергии для 
собственных нужд. 

Полный.  
Преобразование угля, шахтного метана и низкокалорийных 
отходов угольного производства в синтетическое топливо и 
химические продукты многопрофильного назначения, в 
электрическую и тепловую энергию. 

 
Во второй группе - предприятия нового типа по комплексной переработке невостребованных минерально-энергетических 

ресурсов в открытых угольных месторождениях и вторичных природных ресурсов. 
Третья группа (табл. 3) – это специализированные хозяйственные подразделения в составе действующих шахт либо 

самостоятельные внеотраслевые территориальные частные производства по переработке вторичного природного сырья 
действующих государственных шахт, оставшихся в собственности государства. 

Диверсификация действующих шахт предусматривает сокращение издержек производства на обслуживание объектов и 
получение дополнительного дохода от аренды коммерческими структурами вторичных ресурсов, образовавшихся в процессе 
производственной деятельности (отвалы, накопители отходов обогащения угля, техногенные водоемы, а также водные, 
газовоздушные и углепородные потоки действующих предприятий). 

Первичные и вторичные природные ресурсы в своем первоначальном состоянии (в недрах) представляют единое целое – 
интегральный ресурс. Поэтому, рассматривая систему управления вторичными природными ресурсами с позиции полноты 
извлечения минерального сырьевого потенциала угольных месторождений, или безотходности производства, в сферу 
функциональных действий этого государственного механизма прежде всего следует включать уголь. Однако, как было показано, 
сама добыча и обогащение угля, а не только его преобразование в тепловую и электрическую энергию, сопряжены с потерями, 
большая часть которых невосполнима. 

Таблица 3 
Направления диверсификации продукции на базе вторичных минеральных ресурсов угольных предприятий 

Ресурс 
энергетический водный земельный минеральный 

Промысловая добыча метана 
из углегазовых 
месторождений, скоплений в 
геологических пустотах и 
закрытых шахтах 

Частичная деминерализация 
шахтных вод для 
агротехнических целей 
 
Опреснение и водоподготовка 
шахтной воды 
 
Отстаивание и разбавление 
ШВ атмосферными осадками 
и речными потоками в 
бессточных водоемах для 
орошения 
 
Опреснение и водоподготовка 
ШВ с одновременной 
производственной 
утилизацией химических 
рассолов 

Рекультивация и 
использование промплощадок, 
высвобождающихся площадей 
от породных отвалов, 
накопителей, хранилищ для 
строительства, 
агропромышленных 
рекреационных целей и 
размещения генераторов 
ветровой и солнечной энергии 

Производство стрительных, 
огнеупорных, вяжущих 
материалов, глинозема 
 
Промышленная разработка 
породных отвалов рудного и 
нерудного сырья 
 
 

 
Вывод: в рамках диверсификации угольного производства необходимо осуществить замену существующих технологий 

другими, более совершенными, способными снизить потери, увеличить продуктивность угля как источника энергии и 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 88

минерального сырья и тем самым расширить сферу его потребления. Самое важное, что такой подход отвечает особенностям 
технологического развития промышленных предприятий, которыми, по мнению футурологов, в самое ближайшее время могут 
стать гибридные образования, возникшие на стыке различных отраслей экономики и которые способны кардинально изменить 
производственные процессы и номенклатуру выпускаемых товаров. Но возникает вопрос – готово ли общество и в состоянии ли 
экономика государства к столь радикальным и масштабным преобразованиям? 
 
РЕЗЮМЕ 
Диверсифікованість вугільного виробництва здійснюється шляхом збільшення числа модифікацій того самого   виду товару, або за 
допомогою організації виробництва з вугілля нетрадиційної продукції широкого призначення. 
Ключові слова: реформування, диверсифікованість, природні ресурси, вугільна галузь, продуктивність вугілля, мала енергетика, 
навколишнє середовище 
РЕЗЮМЕ 
Диверсификация угольного производства осуществляется путем увеличения числа модификаций одного и того же вида товара, 
либо посредством организации производства из угля нетрадиционной продукции широкого назначения. 
Ключевые слова: реформирование, диверсификация, природные ресурсы, угольная отрасль, продуктивность угля, малая 
энергетика, окружающая среда 
SUMMARY 
Diversification of coal production by increasing the number ofvariants of the same type of goods or through the organization of 
production of coal a general-purpose non-traditional products. 
Keywords: reform, diversification, natural resources, coal industry,coal efficiency, low energy, environment 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Сидоренко О.А., здобувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського державного економічного 

університету  
 
Постановка проблеми. Формування і розвиток вітчизняного ринку зерна почалися  після ліквідації колишньої 

адміністративно-командної системи управління виробництвом, реалізацією та використанням зерна. Відтоді завдання реалізації 
вирощеного урожаю довелося самотужки вирішувати сільгоспвиробникам. З'явилася велика кількість  посередників, які не завжди 
купували зерно за справедливою ціною. Проте відомо, що система виробництва та збуту зерна зумовлює надійність забезпечення 
країни хлібом та фуражем, тобто гарантує  продовольчу безпеку. Однією з основних умов розвитку зернового ринку є наявність у 
товаровиробників права самостійного вибору каналу збуту зерна і встановлення рівня ціни продажу згідно до ринкового попиту, 
що дає їм змогу вести відтворення виробництва. Наявна практика функціонування зернового ринку демонструє повну 
невідповідність цивілізованим формам, властивим зарубіжним країнам з розвиненим зерновим господарством та сформованим 
ринком зерна. Основна проблема аграрних ринків - нестабільність і непередбачуваність цін, що вимагає обов'язкового втручання 
держави. Механізм державного регулювання зернового ринку, з досвіду зарубіжних країн, включає, перш за все, проведення 
закупівельних і товарних інтервенцій, розробки та прийняття адекватної системи нормативно-правових актів. Політика обмеження 
експорту зерна спричинила втрату Україною світової ринкової ніші, зменшила довіру іноземних інвесторів та призвела до 
зменшення прибутків сільгоспвиробників, а отже до скорочення темпів розвитку. Саме тому вирішення проблеми вдосконалення 
механізмів державного регулювання ринку зерна є досить актуальним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи функціонування ринків були розроблені класиками світової 
економічної думки: У. Джевонсом, Ф. Котлером, Дж. Кейнсом, К. Марксом, П. Самюельсоном, А. Смітом, Ф. Хайєком. Проблемою 
державного регулювання як істотною складовою формування організованого ринку зерна на національному та регіональному 
рівнях займалися такі російські та українські вчені, як: А.І. Алтухов, І.О. Бистрова, А.С. Васютін, В.М. Габов, М.З. Головатюк, 
М.П. Гриценко, В.А. А.Д. Діброва, Клюкач, Л.І. Кочеткова, А.Д. Куделя, Б.С Кошелєв, І.В. Курцева,  О.М. Могильний, П.М. 
Першукевіч, Л.Р. Попова, Т.Ф. Рябова, Є.В. Стрєлкова, І.Г. Ушачова, Г.П. тощо. Організаційно-економічні аспекти формування 
системи державних закупівель, механізмів біржових торгів та застосування складських свідоцтв на зерновому та інших ринках 
відображені в працях Ф.А. Гудкова, В. Асина, В.П. Бауера, Є.Д. Крапівнікова, А. Смирнова та інших.  

Виділення невирішеної проблеми. Аналіз наукової літератури засвідчив, що незважаючи на достатню увагу вчених та 
аналітиків до даної проблеми окремі її аспекти носять дискусійний характер та недостатньо висвітлені. Насамперед, це стосується 
проблеми регулювання ринку зерна. Формування системи державних закупівель та інтервенцій, застосування складських свідоцтв 
та інших цінних паперів, доцільності експортних обмежень та функціонування державних операторів на сьогоднішній день 
залишаються недостатньо вивченими. Актуальність саме цих проблем для сучасної економіки України стала підставою для даного 
дослідження.  

Мета наукової статті. Метою статті є визначення складових механізму державного регулювання ринку зерна в Україні та 
наслідків впровадження державної політики регулювання даного ринку. 

Результати дослідження. Ринок зерна - система товарно-грошових відносин, що виникають між його суб'єктами в процесі 
виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна 
та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням. Комплекс виробничих і невиробничих формувань, 
які забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансові та 
інші послуги формують інфраструктурі ринку зерна.  

                                                           
© Сидоренко О.А., 2011 
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Регулювання ринку зерна здійснюється з метою підвищення конкурентоспроможності та прибутковості українських 
сільгосптоваровиробників, розвитку міжнародної торгівлі та забезпечення стратегічних запасів продовольства державою. Механізм 
реалізації завдань з регулювання ринку зерна ґрунтується на положеннях Закону України від 04.07.2002 р. «Про зерно та ринок 
зерна в Україні» із змінами і доповненнями. Основними складовими механізму державної політики регулювання ринку зерна є: 
надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам здійснення режиму заставних закупівель зерна та 
суб'єктам державної аграрної інтервенції; забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, 
технічному зерні та заходів щодо нарощування його експорту; встановлення розміру суми бюджетної позики, розрахованої 
виходячи з розміру встановленої мінімальної закупівельної ціни; гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права 
вільного вибору використання зерна та ціни його реалізації; недопущення обмежень у пересуванні зерна та продуктів його 
переробки; контроль якості зерна та його зберігання; розвиток мережі обслуговуючих зерновий ринок кооперативних формувань; 
впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробництві, зберіганні та переробці зерна; лізингове обслуговування 
ринку зерна [1, с. 5].  

Державне регулювання ринку зерна здійснює Кабінет Міністрів України шляхом: запровадження режиму державних 
заставних закупівель; формування державного продовольчого резерву зерна з метою підтримки належного рівня продовольчої 
безпеки та здійснення державної аграрної інтервенції; забезпечення фінансування Аграрного фонду; сертифікації послуг із 
зберігання зерна та продуктів його переробки; проведення цінової політики на ринку зерна та страхування ризиків для суб'єктів 
зернового ринку; впровадження механізму експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами; 
забезпечення фінансування програм експорту та імпорту зерна за міжнародними договорами за рахунок коштів державного 
бюджету; запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберіганні, а також зерна, що зберігається суб’єктами 
виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах; забезпечення моніторингу ринку зерна; здійснення митно-тарифної 
політики; забезпечення розробки балансів зерна та періодичного їх уточнення; фінансування науково-селекційної роботи та 
насінництва, впровадження їх досягнень; фінансової підтримки виробників насіння, науково-дослідних установ, 
сортовипробувальних станцій за рахунок коштів державного бюджету; часткової компенсації сільськогосподарським 
товаровиробникам сортових надбавок за придбане ними насіння високих репродукцій за рахунок коштів державного бюджету; 
запровадження системи державних форвардних закупівель; запровадження режиму тимчасового адміністративного регулювання 
цін; надання тимчасової бюджетної дотації. На основі балансу і моніторингу цін приймаються рішення про обсяги проведення 
закупівельних і товарних інтервенцій, а також заставних операцій на ринку зерна. При проведенні закупівельних інтервенцій і 
заставних операцій передбачається участь тільки виробників зерна в частині продажу (застави) зерна власного виробництва. При 
проведенні товарних інтервенцій в якості покупців зерна передбачається участь фізичних та юридичних осіб незалежно від 
організаційно-правової форми. Урожай зерна підлягає страхуванню, яке здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками 
всіх форм власності та господарювання відповідно до закону [ 2, с.10].  

Зупинимося на деяких складових механізму державного регулювання: 
- Державні закупівлі. Формування запасів зерна до інтервенційного фонду здійснюється Аграрним фондом шляхом 

укладення договорів купівлі-продажу на аграрній біржі, а порядок його використання визначається законодавством. Реалізація 
зерна державного продовольчого резерву за необхідності його поновлення узгоджується із Кабінетом Міністрів України. Ресурси 
зерна державного насіннєвого страхового фонду формуються за рахунок коштів державного бюджету в межах визначеного 
Кабінетом Міністрів України обсягу. Формування ресурсів цього фонду та його використання здійснюються за рішенням Кабінету 
Міністрів України відповідно до Закону України від 26.12.2002 р. «Про насіння і садивний матеріал» та Порядку формування, 
зберігання та використання державного резервного насіннєвого фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
27.06.2003р. № 977. Регіональні ресурси зерна формуються шляхом укладення договорів на акредитованих біржах за рахунок 
коштів бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в межах визначених ними обсягів. Уряд 
Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, здійснюють моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна та визначають поточний і 
прогнозний рівень забезпеченості ним. У разі недостатнього рівня забезпеченості зерном вони формують свої регіональні ресурси 
на конкурентних засадах через акредитовані біржі.  

Проте, як свідчать матеріали аудиту Колегії Рахункової палати, діяльність Аграрного фонду виявилась непрозорою. На 
стадії закупівлі зерна врожаю 2010р. через недотримання вимог закону "Про державну підтримку сільського господарства України" 
Аграрний фонд повністю втратив функцію зі здійснення фінансових інтервенцій, пов'язаних із ціновим регулюванням, 
стимулюванням виробництва сільськогосподарської продукції та розвитком аграрного ринку. Іншими словами фактично не 
виконував функції "цінового регулятора" на аграрному ринку через застосування процедури закупівлі в одного учасника, тоді як 
безпосередні сільськогосподарські товаровиробники до формування державного інтервенційного фонду не були залучені. Не 
проводилися в 2010р. і належні товарні інтервенції на організованому аграрному ринку. Аграрним фондом, використовуючи кошти 
державного бюджету, здійснювалося накопичення зерна на хлібоприймальних підприємствах, а потім у сконцентрованих обсягах 
за тією ж вартістю проводилась його реалізація окремим підприємствам. При цьому витрати за зберігання зерна відшкодовувались 
з державного бюджету. Аграрний фонд, з дозволу Кабміну України, проводив реалізацію зернових культур окремим 
зернотрейдерам, що не було пов'язано з державним ціновим регулюванням. Близько 70% зерна інтервенційного фонду реалізовано 
у 2010р. шести підприємствам, які отримали квоти на експорт зерна [ 3, с.1].  

Нині державним оператором, який здійснює закупівлі до інтервенційного фонду є ТОВ «ХлібІнвестБуд». Згідно з 
укладеним контрактом з Аграрним фондом на суму 1,55 млрд. грн.  дане товариство здійснює закупівлю у сільгоспвиробників 895 
тис. т  зернових, у тому числі: 786 тис. т пшениці, 99 тис. т жита і 10 тис. т гречки, на формування державного інтервенційного 
фонду. Закупівля проводиться за мінімальними інтервенційними цінами для відповідного маркетингового періоду. Цього разу 
процедура закупівлі в одного учасника обгрунтована ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» [4, с.1], а 
ТОВ «ХлібІнвестБуд» діє як структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації України.  

- Складські свідоцтва. У разі відсутності власного зерносховища, зерно зберігають на сертифікованих складах за 
договором складського зберігання. Закон України “Про зерно та ринок зерна” включає розділ “Складські свідоцтва”, що регулює 
відносини, які виникають при зберіганні зерна на  товарних складах. Останні повинні мати державні сертифікати на право 
зберігання зерна і видачу складських свідоцтв на зерно, що зберігається. Складські розписки повинні упорядкувати складське 
виробництво і захистити товаровиробників. Постанова КМУ від 11.04.2003р. “Про забезпечення сертифікації зернових складів на 
відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно” продовжила 
процес регламентації процесу зберігання зерна [5, с.19]. Договір складського зберігання зерна є публічним договором, типова 
форма його затверджується Кабінетом Міністрів України. За цим договором зерновий склад зобов'язується за плату зберігати 
зерно, що передане йому суб'єктом ринку зерна. На підтвердження прийняття зерна такий склад видає один із таких документів: 
подвійне складське свідоцтво; просте складське свідоцтво; складська квитанція. Подвійне складське свідоцтво відповідно до ст. 38 
Закону складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від 
одного. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні 
містити найменування (ПІБ) і місцезнаходження (місце проживання) юридичної особи (громадянина), що видала кредит, дату 
видачі й розмір кредиту, умови, на яких він виданий, і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), 
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завірений печаткою юридичної особи (нотаріусом). Термін видачі кредиту не повинен перевищувати терміну зберігання зерна [1, 
с.21].  

Власник складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. 
Власник лише складського свідоцтва має право розпоряджатися зерном, але це зерно не може бути взяте із зернового складу до 
погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом. Власник лише заставного свідоцтва має право вимагати від особи, яка 
отримала кредит (першого надписувана), повернення всієї суми боргу та процентів, а також застави на зерно на суму відповідно до 
суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави зерна відмітка про це робиться на складському свідоцтві. Він також 
має право на одержання грошових коштів, які були внесені зерновому складу власником складського свідоцтва при отриманні 
зерна, у разі коли зерно було видано зерновим складом в обмін на відповідне складське свідоцтво. При отриманні грошових коштів 
право вимоги до першого заставного свідоцтва закінчується. Якщо зерновий склад приймає зерно на зберігання без видачі простого 
або подвійного складського свідоцтва, то для підтвердження прийняття зерна на зберігання він повинен видати складську 
квитанцію. Зернові склади ведуть реєстр складських документів на зерно. Вимоги до реєстру складських документів на зерно та 
порядок його ведення визначені постановою КМУ від 17.11.2004р. №1569 «Про ведення реєстру складських документів на зерно та 
зерна прийнятого на зберігання». 

- Регулювання експорту. Відповідно до ст. 18 Закону України „Про зерно та ринок зерна” суб’єктам ринку зерна 
гарантується вільно розпоряджатися власними ресурсами зерна та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу, у 
тому числі: на експорт, брати участь у формуванні зернових ресурсів України; забороняється, крім випадків, визначених законами 
України, встановлювати обмеження у переміщенні зерна та продуктів його переробки[1, с.18]. Але періодично на практиці цей 
постулат порушується. Про це свідчать негласні постанови про заборону вивозу зерна за межі регіону та на роботу з певними 
зерноторговими компаніями, про обмеження експорту зерна.  

За розрахунками аналітиків компанії - зернотрейдера «Бунге Україна» в 2011р. Україна збере 46,5 млн. т зернових. 
«УкрАгроКонсалт» прогнозує виробництво пшениці на рівні 21 млн. т, що на 25,8% більше  у порівнянні з 2010р., - 11 млн. т 
ячменю (на 25% більше, ніж минулого року), - 11,7 млн. т кукурудзи, що на 6,4% ніж у 2010р. Таким чином, загальне виробництво 
зернових за прогнозом повинно збільшитись порівняно з 2010р. на 13,5%, тобто очікується на рівні 44-45 млн. т проти 39,2 млн. т  у 
попередньому році. Міністерство АП прогнозує урожай зернових у межах 42-43 млн. т [6, с.104]. При зазначеному врожаї 
експортний потенціал складе не менше 20 млн. т зерна. Запорукою його успішної реалізації є злагоджена робота всіх ланок 
експортного ланцюжка: трейдерів, фермерів, логістики. Стабільна і прогнозована ситуація на ринку залежить багато в чому від 
виваженої політики держави.  

Попередній рік, незважаючи на сприятливу кон'юнктуру і хороший урожай, був складним і для виробників, і для 
експортерів сільгосппродукції, в першу чергу, через введення квот. Дане рішення Уряду було продиктовано прагненням 
забезпечити продовольчу безпеку і захистити внутрішній ринок країни. Однак, необхідно враховувати, що адміністративні заходи 
на ринку зерна в довгостроковій перспективі приведуть до падіння доходів сільгоспвиробників. Це негативно позначиться на всій 
аграрної галузі, а, значить, в кінцевому рахунку і на споживачі.   

Спочатку квотування було уведено на початку жовтня 2010р. на строк до 31 грудня 2010р., а потім продовжене до 31 
березня 2011р. При цьому сумарний розмір квот збільшився до 4,2  млн. т. Квота на експорт кукурудзи була збільшена з 2-х до 3-х 
млн. т, пшениці – з 0,5 млн. т до 1 млн. т. Наприкінці березня Кабінет Міністрів України продовжив квотування до 1 липня 2011р., 
збільшивши квоту на кукурудзу на 2 млн. т. За період з липня 2010р. по березень 2011р. було експортовано 3135 тис. т. пшениці, - 
2458 тис. т ячменю, з жовтня 2010р. по березень 2011р. - 3150 тис. т кукурудзи. Всього 8743 тис. т зерна, а ми ведемо мову про 
експортний потенціал у розрізі зернових близько 22 млн. т: 11 млн. т пшениці; 5,5 млн. т ячменю; 7 млн. т кукурудзи [6, с.106]. 

Нажаль, розподілення квот відбулося непрозорим чином. Строк прийому заявок було обмежено, тому велика кількість 
експортерів не встигли вчасно отримати висновки Міністерства агрополітики та подати заявки. В результаті рекордні обсяги квот 
отримала маловідома на той час компанія ТОВ «ХлібІнвестБуд». Таким чином, у зоні особливої уваги в поточному сезоні також 
виявилися законодавчі ініціативи щодо створення на українському ринку зерна державного оператора, наділеного монопольними 
привілеями, тоді як світовий досвід довів неефективність такого способу регулювання ринку. Наприклад, Австралія та Канада 
відмовляються від держмонополій на експорт зернових на користь вільної конкуренції. Для гарантування однакової ціни реалізації 
зерна всіма канадськими фермерами та урядом Канади створено Канадську раду з пшениці, яка має виключне право торгівлі зерном 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. Сільгоспвиробники повинні реалізовувати зерно виключно Раді з пшениці, за 
встановленими нею цінами. Наприкінці року Рада розподіляє між фермерами прибуток, одержаний від реалізації зерна на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Хоча Канадська рада з пшениці через монополізацію ринку створює для фермерів 
сприятливі умови, її діяльність піддається критиці як всередині країни, так і з боку СОТ за відхід від принципів вільної торгівлі та 
вільної конкуренції. Ще раніше, в 90-х роках ХХ століття, державні монополії в торгівлі сільгосппродукцією були ліквідовані в ряді 
країн Південної Америки.  

Важливо розуміти, що монополізація ринку неминуче призведе до витіснення з виробничого ланцюжка найбільш 
конкурентоспроможних гравців, а це - пряме порушення принципів СОТ і загроза існуванню вільного ринку як такого. 

У Росії ситуація після «Великої посухи» не набагато краща. Минулого року частку Росії на світовому ринку зернових, яка 
становила 15 млн. т, після уведення обмежень на експорт могла компенсувати Україна. Проте не це не відбулося через уведення 
квот також в Україні. Уряд Росії після страшної посухи почав жорстко контролювати ринок продовольства. Постраждалим регіонам 
було виділено бюджетну підтримку у розмірі 35 млрд. рублів. Також надано субсидії на перевезення зерна у постраждалі райони. 
Держава намагається стримувати рівень продуктової інфляції, адже населення тратить близько 50% доходів на продукти 
харчування. Розпочато продажі з інтервенційного фонду – до 5 млн. т буде реалізовано цього року, ще 5 млн. т залишиться на 
наступний. Деякі підприємства були принесені у жертву, проте через стрімкий ріст цін маржа була досить високою, тож 
підприємства компенсували втрати обсягу ціною (до 8 тис. руб/т). В цілому запаси зерна недооцінили, вони виявилися вищими, тоді 
як споживання зерна на внутрішньому ринку занизилось. У 2011р. прогнозують збір зернових у Росії на рівні 80-88 млн. т, а це 
означає, що експортувати можна буде близько 9 млн. т [6, с.106].  

19 травня 2011р. депутати ВРУ ухвалили Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок 
вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур, уведення якого має скасувати квоти. Законопроект передбачає 
запровадження тимчасових комбінованих ставок вивізного мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу до 1 січня 2012 р., а саме: на 
пшеницю та меслин, полбу - 9% (не менше 17 євро/т), ячмінь – 14% (не менше 23 євро/т), кукурудзу – 12% (не менше ніж 20 
євро/т) [7,  с. 9]. Формально правила СОТ не забороняють уводити мито на експорт, проте такі дії вступають у протиріччя з  
вимогами ЄС у рамках створення Зони вільної торгівлі. Позитивним наслідком дії Законопроекту є рівні умови для усіх учасників 
ринку. Також розподілення коштів від митних зборів між виробниками зерна пропорційно до заявлених посівних площ. 
Негативним для виробників наслідком буде гарантоване зниження закупівельних цін на розмір митного збору. Також можливе 
зниження обсягів виробництва ячменю через максимальний розмір мита.  

Законопроект № 8163 про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (щодо експорту зерна за 
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) визначає особливості здійснення експорту зерна за зовнішньоекономічними 
договорами (контрактами). Приватні компанії, які здійснили авансові платежі в обсязі не менше, ніж 50% біржової ціни, на строк 
не менший вегетаційного періоду вирощування відповідної сільськогосподарської культури,  матимуть змогу здійснювати експорт  
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в обсягах, передбачених договорами на вирощування зернових культур [4, с.1]. Тобто мається на увазі активізація авансованого, 
так званого форвардного фінансування сільгоспвиробника, що дозволить йому отримувати грошові кошти в той момент, коли вони 
найпотрібніші. Проте низька культура виконання контрактних зобов’язань, відсутність дієвої системи страхування, а також ризики 
значних цінових коливань на ринках ресурсів та аграрної продукції обмежують застосування такої схеми.  

Проблемою є також цінова динаміка на ринках ресурсів і готової продукції.  Зокрема, у серпні-вересні 2010 р. ціни на 
продовольчу пшеницю становили 1400-1500 грн/т. Це означає, що в разі реалізації норм законопроекту № 8163 про внесення змін 
до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", селянам при співпраці із трейдерами необхідно було б продавати 
пшеницю врожаю 2011 р. за біржовими цінами до початку вегетації, тобто за ціною 1400-1500 грн/т за умови, коли собівартість 
виробництва в багатьох випадках перевищує цю межу. Таким чином, програти від такого форварду можуть, в першу чергу, 
сільгоспвиробники, які самі не мають навичок експортної торгівлі через те, що ціна фіксується до початку вегетації, а ресурси 
продовжують дорожчати і далі. За результатами досліджень УКАБ за наявності в Україні понад 15 тис. сільгосппідприємств і 40 
тис. фермерських господарств укладено лише 500 форвардних контрактів по всіх культурах [8, с. 1].   

Висновки та пропозиції. Державна політика у галузі регулювання ринку зерна має чіткі завдання – встановлення 
справедливих ринкових цін, стимулювання виробників, створення стратегічних запасів і позитивного торгового балансу. Саме для 
цього розроблено механізми форвардних контрактів з авансуванням виробництва, інтервенційних закупівель, що забезпечуються 
коштами з державного бюджету, систему складських свідоцтв, яка дає змогу отримувати кредити. Але трактувати державну 
підтримку лише з точки зору фінансової підтримки не можна. Слід згадати про розвиток дорадництва, системи страхування та 
біржового ринку.  

Кроки уряду у бік обмеження експорту зерна мають на меті, перш за все, забезпечення продовольчої безпеки. Проте для 
таких кроків необхідно правильно розраховувати баланс зернових, адже Україна була одним з найбільших експортерів зерна і за 
один маркетинговий сезон втратила свої позиції. Доцільно було б нарощувати обсяги виробництва та експорту відповідно з 
рахунками щодо підвищення урожайності сільгоспкультур з використанням сучасних технологій. Для цього необхідні інвестиції. А 
про які інвестиції може йти мова, коли інвесторів постійно відлякують не виваженою державною політикою обмежень. Подібні 
механізми слід застосовувати більш обережно. Митні збори є більш прогресивною складовою механізму наповнення державного 
бюджету коштами, які можуть бути спрямовані на підтримку виробників зерна. І, звичайно, ні в якому разі, не слід монополізувати 
ринок закупівель зерна, віддаючи преференції одному лише на 20% державному оператору. 
 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены составляющие механизма государственного регулирования рынка зерна на Украине, проанализированы последствия 
внедрения механизмов интервенционных закупок и ограничения экспорта зерновых. 
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РЕЗЮМЕ 
Розглянуто складові механізму державного регулювання ринку зерна на Україні  та проаналізовано наслідки впровадження 
механізмів інтервенційних закупівель та обмеження експорту зернових. 
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Reviewed parts of governmental policy of grain market regulation, analyzed results of implementation of interventional procurements 
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Вступ. Підвищення рівня конкурентоспроможності і ефективності функціонування машинобудівних підприємств України 
як стратегічно важливого напрямку в економіці неможливо без значних інвестицій в оновлення виробничих потужностей та 
здійснення активної інноваційної діяльності. Найбільш актуальною на даний період є проблема вибору об’єктів вкладень, які 
мають найкращі перспективи розвитку і забезпечують високу віддачу вкладеного капіталу. Для потенційних інвесторів необхідна 
об’єктивна інформація про інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств машинобудування. Проблеми визначення та 
підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств досліджувались багатьма відомими вітчизняними і зарубіжними вченими, зокрема 
І.О. Бланком, О.Ф. Балацьким, С.С. Донцовим,  А.П. Івановим, Ю.М. Коваленко, Т.В. Майоровою, С.В. Онікієнко,  А.А. Пересадою,  М.О. 
Соколовим, О.М. Теліженко, Г.Ю. Шульгою, О.М. Ястремською та ін. 

Метою роботи є дослідження рівня інвестиційної привабливості машинобудівної галузі України та визначення заходів, 
спрямованих на її підвищення. Відповідно  до поставленої мети визначено такі завдання: 

–  дослідити методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств та фактори, які впливають на неї; 
–  проаналізувати інвестиційну привабливість машинобудівної галузі України,  виявити негативні фактори, які впливають 

на неї; 
–  запропонувати шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості  галузі. 

                                                           
© Скоробогатова Н.Є., 2011 
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Основна частина. Під інвестиційною привабливістю розуміють справедливу кількісну та якісну характеристику зовнішнього і 
внутрішнього середовища об'єкта потенційно можливого інвестування [1, с. 158]. Проте у науковій літературі існують певні 
розбіжності щодо трактування даної категорії. Суперечливе поняття «інвестиційної привабливості» пояснюється тим, що  кожен з 
учасників інвестиційного процесу залежно від свої інтересів має власне тлумачення. Саме тому, рівень інвестиційної привабливості 
значною мірою вливає на процес прийняття рішення як інвестора, так і особи, яка потребує інвестицій.  Слід відзначити, що  ступінь 
ефективності  вкладень  під час прийняття рішення про доречність інвестування має вирішальне значення для інвестора, так і для  
особи, яка хоче їх залучити. Таким чином, інвестиційна привабливість виступає  кінцевим результатом узгодження інтересів всіх 
учасників інвестиційного процесу.  

Приймаючи рішення про вкладання капіталу у той чи інший інвестиційний об’єкт, необхідно комплексно розглядати 
інвестиційну привабливість. Інвестору необхідно враховувати забезпечення високої привабливості на всіх етапах інвестиційних 
рішень, від вибору країни-реципієнта –  до визначення конкретного інвестиційного проекту [2,с.98]. На думку автора, інвестиційна 
привабливість є системою сукупності перспективних можливостей вкладення  коштів  з метою  отримання економічних та інших вигод  
у майбутньому. У сучасних умовах розрізняють інвестиційну привабливість країни, галузі, підприємства. При цьому, підприємство в 
цій системі є кінцевим пунктом вкладення засобів, де реалізуються конкретні проекти.  

Першим кроком у виборі потенційного об’єкта інвестування є визначення рівня інвестиційної привабливості країни. В 
економічній літературі існують різні підходи до визначення інвестиційної привабливості або інвестиційного клімату держави. До 
найбільш поширеного визначення відноситься наступне: інвестиційна привабливість країни – це сукупність політичних, правових, 
економічних та соціальних умов, що забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних і закордонних інвесторів. Проведення 
оцінювання інвестиційного клімату країни пов'язане з виведенням інтегрального показника і відповідним ранжируванням країн, 
визначенням їх інвестиційного рейтингу через аналіз факторів їх політичної, економічної, соціально-культурної, інституціонального 
середовища, ресурсів та інфраструктури. До числа найбільш відомих західних систем оцінок інвестиційної привабливості і ризику 
належать рейтинги Euromoney, Торговельної палати США, Business Environment Risk Intelligence (BERI), Global Competitiveness Index 
(GCI), Doing Business. Факторами інвестиційної привабливості країни є в основному певні макроекономічні показники розвитку країни в 
цілому, що залежать від розвитку виробництва, рівня розвитку технологій, рівня життя та багато інших, пов’язаних між собою 
параметрами, при з’єднанні яких можна скласти загальне уявлення інвестиційної привабливості тієї чи іншої країни. Від рівня розвитку та 
стану цих факторів залежить практично все життя економіки будь-якої країни. На даний період цим показникам приділяється значна увага, 
але їх поліпшення є довгостроковим та достатньо складним завданням [3, с. 50]. 

Аналізуючи рівень інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів, слід відзначити, що обсяг прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) в країну постійно зростає. Так, за даними Державного комітету статистики загальний обсяг ПІІ, 
внесених в Україну, на 1 січня 2011 року становив 44708,0 млн.дол., що на 11,6% більше за обсяг інвестицій на початок 2010 року, 
та в розрахунку на одну особу становив 978,5 дол.. Крім того, в економіку України у 2010 році іноземними інвесторами вкладено 
5986,0 млн.дол. прямих інвестицій, що на 6,2% більше, ніж у 2009 році (5634,6 млн.дол.). Інвестування здійснювалось переважно у 
вигляді грошових внесків, які становили 5684,8 млн.дол. (95,0% вкладеного обсягу). При цьому, приріст сукупного обсягу 
іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, за 2010 рік становив 4655,0 
млн.дол [4]. 

Індекс    інвестиційної   привабливості    України  в  першому  кварталі 2011 року  показав  невелике  зростання  і  досяг  
3,40 в порівнянні з четвертим кварталом  2010   року,  в  якому  значення Індексу становило 3,28  (рис. 1).  
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Рис. 1.  Індекс інвестиційної привабливості України за даними Європейської Бізнес Асоціації [5] 
 
Місце України у світових рейтингах наведено у табл. 1. Слід відмітити, якщо протягом 2009-2010 рр. Україна належала до 

економік, орієнтованих на ефективність, то у 2010-2011 рр. її віднесено до перехідної стадії між економіками, орієнтованими на 
фактори виробництва та економіками, орієнтованими на ефективність (між 1 і 2 стадією), що означає регрес. Відсутність прогресу в 
пріоритетних сферах стало основною причиною такого зниження. Середньосвітовий індекс конкурентоспроможності у світі 
становить 4,18 пунктів, при цьому Україна набрала всього 3,90 [8]. 

Таблиця 1 
Місце України у світових рейтингах ( за даними [6; 7]) 

Рейтинги 
Місце України 

(2011/2010) 
Всього 
місць 

Тенденція 

1. Індекс інвестиційних ризиків Political Risk Atlas 
2011 

74/62 196 + 12 (Зростає) 

2. Індекс Глобальної Конкурентоспроможності  89/82 139 - 7 (Знижується) 
3. Рейтинг Doing Business 145/147 183 + 2 (Зростає) 

 
Наступним кроком є визначення інвестиційної привабливості галузі, тобто вибір галузі, яка має найкращі перспективи 

розвитку і зможе забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій. Під інвестиційною привабливістю галузей економіки 
розуміють їх інтегральну характеристику з позицій перспективності розвитку, рівня доходності та ризику інвестицій. Одним з 
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немаловажних факторів інвестиційної привабливості галузі є стадія життєвого циклу, на якій вона знаходиться. Кожна галузь 
економіки проходить чотири стадії: народження, ріст, зрілість та спад. Основні критерії оцінки інвестиційної привабливості галузі 
визначаються її прибутковістю, ефективністю виробничої діяльності, ефективністю капітальних вкладень в галузь, сталістю галузі 
до економічного спаду виробництва, соціальною значущістю галузі, ступенем державної підтримки розвитку галузі. Кабінетом 
міністрів України визначено чотири групи галузей за рівнем їх інвестиційної привабливості (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Інвестиційна привабливість галузей економіки України [9] 
Групи галузей за інвестиційною 

привабливістю 
Перелік галузей промисловості 

за окремими групами 
1. Пріоритетні за рівнем інвестиційної привабливості 1.1. Металургія (кольорова і чорна)   

1.2. Обслуговування населення   
1.3. Торгівля  

2. З достатньо високою інвестиційною привабливістю 2.1. Нафтодобувна і газова промисловість   
2.2. Машинобудування і металообробка   
2.3. Цементна промисловість   
2.4. Виноробна промисловість 

3. З середньою інвестиційною привабливістю 3.1. Хімічна і нафтохімічна промисловість  
3.2. Виробництво збірного залізобетону   
3.3. Вовняна промисловість  
3.4. Виробництво плодоовочевих консервів   
3.5. Масложирова промисловість 

4. З низькою інвестиційною привабливістю 4.1. Вугільна промисловість  
4.2. Електроенергетика   

 
Проте віднесення окремої галузі до тієї чи іншої групи є досить умовним, оскільки кожен інвестор має свої вимоги до 

інвестованої галузі. Окрім того, наведений перелік галузей та їх групування не дозволяє повністю охарактеризувати весь спектр  
галузей  економіки України та їх інвестиційний потенціал. Інвестиційна привабливість окремих  галузей  економіки  визначається  
великою кількістю факторів, таких як прибутковість комерційної діяльності в даній сфері, рівень ризиків та інші. Всесвітній банк 
визначає сім груп факторів, які впливають на вибір галузевих напрямків інвестування: ринкові, фактори конкуренції, бар’єри 
входження в галузь, бар’єри виходу підприємства з галузі, взаємини з постачальниками, технологічні та соціальні фактори. 
Досліджуючи привабливість галузей України за наведеними групами факторів, можна дійти висновку, що на даний період часу 
найбільш інтенсивні інвестиційні процеси повинні відбуватись у високорентабельних сферах, які не потребують значних вкладень 
капіталу при забезпеченні швидкої віддачі. До таких сфер відносяться, насамперед, сфера внутрішньої торгівлі, переробка 
сільськогосподарської продукції та легка промисловість.  

Останнім кроком при виборі об’єкту інвестування є оцінка інвестиційної привабливості підприємства. На даний час існує 
безліч визначень інвестиційної привабливості підприємства, проте слід зазначити, що всі вони роблять акцент на фінансовому 
аспекті, не враховуючи при цьому інші критерії оцінки (табл. 3). 

Таблиця 3 
Основні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства 

Автор та основні положення методики Переваги та недоліки методики 
Бланк І.О. – оцінка інвестиційної привабливості підприємства базується 
на визначенні послідовності етапів вивчення інвестиційного ринку при 
розробці стратегії інвестиційної діяльності та формуванні ефективного 
інвестиційного портфеля. На основі використання даного підходу 
фінансова діяльність підприємства оцінюється за показниками 
фінансової стійкості, прибутковості, ліквідності та оборотності активів 
[10, с. 89] 

Переваги -  простота в оцінці, мінімальний набір 
факторів, швидке прийняття рішення при наявності 
великого обсягу інформації, оцінка будь-якого об'єкта 
інвестування.  
Недоліки - ймовірність неточності оцінки, неможливість 
зіставлення результатів аналізу, індивідуальний підхід до 
оцінки об'єктів інвестування, що збільшує затрати на 
проведення аналізу реальних інвестиційних проектів 

«Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і 
організацій» [11] - визначення інтегральної оцінки інвестиційної привабливості, 
що включає групи показників: показники оцінки майнового стану 
інвестованого об’єкта, оцінка фінансової стійкості (плато-спроможності) 
підприємства, оцінка ліквідності активів інвестованого об’єкта, оцінка прибут-
ковості, показники оцінки ділової та ринкової активності інвестованого об’єкта. 

Перевага - інвестор може комплексно оцінити 
теперішнє становище підприємства. 
Недолік - не враховуються майбутні перспективи 
розвитку суб’єкта господарювання 
 

Балацький О.Ф, Теліженко О.М,  Соколов М.О. – експертно-рейтингова 
система оцінки інвестиційної привабливості регіону. Система враховує 
інтереси різних груп інвесторів: експортно-орієнтованих підприємств, 
місцевих ринково-орієнтованих підприємств, транс-національних корпорацій, 
малих підприємств, іноземних інвесторів, місцевих інвесторів [3, с. 53] 

Переваги – враховуються не лише фінансові показники 
підприємств. 
Недоліки – неможливість оцінки інвестиційної 
привабливості під-приємства за відсутності бази порів-
няння; можливість неточної (суб’єк-тивної) оцінки через 
застосування використання експертних оцінок. 

Іванов А.П. - використання кількісних методів оцінки вартості 
підприємства (витратний, порівняльний, дохідний підходи, метод 
капіталізації доходу), аналіз ринкової активності корпоративних цінних 
паперів (вартість чистих активів підприємства, прибуток на одну акцію, 
«роздвоєний» прибуток на акцію та інші показники), оцінку ризику при 
портфельному інвестуванні (динаміка курсів акцій, дисперсія 
випадкових величин, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації та інші 
показники) [12, с. 112-114] 

Переваги - модель оцінки інвестиційної 
привабливості дозволяє комплексно оцінити 
теперішнє та майбутнє становище підприємства  
Недоліки – обмежене коло застосування (акціонерні 
товариства).  

Майорова Т.В. -  розрахунок низки коефіцієнтів з подальшим визначення 
рейтингу інвестиційної   привабливості.  Оцінка проводиться на основі 
наступних етапів: оцінка майнового стану підприємства та динаміки його 
зміни; оцінка фінансових  результатів  діяльності  підприємства; оцінка 
ліквідності; аналіз ділової активності; аналіз платоспроможності (фінансової 
стійкості); аналіз рентабельності [13, с. 68-70] 

Переваги – простота застосування; підходить для 
підприємств всіх форм власності.  
Недоліки - на основі проведеного   аналізу 
встановлюється   не   повна відповідність деяких 
показників нормативним значенням, тому формула 
розрахунку рейтингу може мати певні похибки. 

Донцов С.С. – визначає надійність цінних паперів підприємства. Він Переваги - дозволяє проаналізувати теперішнє 
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виділяє три групи показників, які характеризують  фінансовий стан 
емітента: показники, що характеризують надійність підприємства в 
цілому; показники, які визначають надійність емітента з точки зору 
повернення коштів, що були вкладені інвестором у цінні папери даного 
підприємства; показники надійності емітента з точки зору гарантії 
отримання інвестором доходу за конкретними цінними паперами [14] 

становище акціонерного товариства. 
Недоліки - не враховує майбутніх перспектив 
розвитку суб’єкта господарювання і не може бути   
пристосована до оцінки інвестиційної 
привабливості іншої форми господарювання; вузька 
сфера використання (аналіз лише інвестицій у цінні 
папери)  

Шульга Г.Ю. - розрахунок інтегрального показника (залежно   від 
розміру інтегрального показника визначається рівень інвестиційної 
привабливості підприємства за 3-х бальною шкалою:  0,1 - 0,4 – низький 
рівень; 0,5 - 0,7 – середній рівень; 0,8 - 1 – високий рівень) [15] 

Переваги – простота та легкість застосування, 
можливість застосування для підприємств різних 
форм власності. 
Недолік – обмежена кількість показників.  

Ястремська О.М. – модель оцінки за трьома групами показників 
(оборотність або ділова  активність, прибутковість та фінансова 
стійкість) [16] 
 
 
 

Перевага - показники характеризують 
привабливість підприємства    повною мірою і 
можуть бути визначені на підставі даних фінансової 
звітності. Недолік - значна кількість показників 
ускладнює  застосування факторного аналізу; 
ігнорування не фінансових критеріїв. 

 
Згідно з результатами дослідження можна зазначити, що на даний період існує багато підходів до оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства, проте відсутній єдиний підхід до комплексного визначення інвестиційної привабливості об’єкту 
інвестування. Тому пропонуємо систематизувати критерії оцінки інвестиційної привабливості і виділити дві групи факторів: 
внутрішні – це фактори, які контролюються підприємством (виробничий потенціал, фінансовий стан, менеджмент, інвестиційна 
програма) і зовнішні – фактори, які не контролюються підприємством (галузь, місцезнаходження, відносини з владою, власники 
підприємства-позичальника). 

За допомогою існуючих методичних підходів було здійснено оцінку інвестиційної привабливості машинобудівної галузі України. На 
даний період часу багатогалузевий машинобудівний комплекс є потужним сектором промисловості України. Частка машинобудівної 
промисловості в українській промисловості у 2008 році становила 13,3%, однак зменшилась у 2009 році до 10,6%. За оперативними даними 
Державного комітету статистики, частка машинобудування у 2010 році становила 11,4% від загального обсягу реалізованої промислової 
продукції в Україні. У 2010 році темп зростання обсягів реалізованої продукції машинобудівної галузі становив 18,6 %, що менше 
середньорічного темпу за 2003-2007 роки (33,0 %). Отже, відновлення обсягів виробництва машинобудівної промисловості не відбулось, 
причинами цього є залежність машинобудівних підприємств та споживачів їхньої продукції від доступу до кредитних ресурсів, повільне 
введення в дію основних фондів, низький рівень інвестиційної та інноваційної активності машинобудівних підприємств. 

У структурі реалізованої продукції машинобудування в 2010 році найбільшу частку займали транспортні засоби та устаткування – 
43,9%,  машини та устаткування – 33,2%, найменшу – електричне, електронне та оптичне устаткування – 22,9%.  Найбільш вразливими до 
кризових явищ виявилися підприємства з виробництва транспортних засобів та шляхового обладнання. Це пояснюється скороченням 
споживчого кредитування населення під час кризи, основний обсяг якого припадав на придбання автомобілів. Обсяг реалізованих 
транспортних засобів у 2009 році по відношенню до 2008 року знизився на 55,9 %, у той час як обсяг реалізації машин та устаткування знизився 
на 8,5 %, приладів і апаратів – на 0,4 %. Однією з причин падіння обсягів реалізованої продукції у основних підгалузях машинобудівної 
промисловості є зниження рівня конкурентоспроможності продукції через повільне оновлення технологій та введення нових основних фондів: 
2009 році у машинобудівній промисловості було введено в дію нових основних засобів на суму 3062 млн.грн., у той час як цей показник за 
аналогічний період для харчової промисловості склав 7071 млн.грн., металургійної – 5431 млн.грн. [17]. Основні показники, що 
характеризують інвестиційну привабливість галузі, наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 
Характеристика машинобудування в Україні з позицій інвестиційної   привабливості за 2010 рік  [4] 

Показник 
Виробниц-тво 

машин і 
устатку-вання 

Виробництво 
електроустатку-вання, 

електрон-ного і оптичного 
устаткування 

Виробниц-тво 
транс-портних засобів

і устаткування 

Економі-ка в 
цілому 

Індекс виробництва, % до 
попереднього року 

105,2 110,6 111,1 96,9 

Рівень рентабельності, % 4,5 3,7 5,3 2,1 
Частка збиткових підприємств, % 29,8 21,3 30,1 39,1 
Індекс інноваційності, % 4,1 5,2 12,4 3,5 

 
Слід зазначити, що обсяги ПІІ у машинобудівну галузь зростали протягом 2005-2006 років, у 2007 році було відмічено 

зменшення прямих іноземних інвестицій, що було пов’язане з політичною нестабільністю в країні та тенденціями на світових 
ринках до початку кризових явищ. Починаючи з 2009 року спостерігається незначне збільшення накопичених обсягів ПІІ, однак 
якщо зважити на різницю по кожному року (тобто фактичний абсолютний приріст інвестицій), то ситуація є невтішною.  

Аналізуючи конкурентні переваги машинобудівної галузі України, слід відзначити, що вітчизняні машинобудівні 
підприємства програють у конкурентній боротьбі за інвестиції через: 

– відсталість технологій порівняно зі світовими виробниками галузі, якість та недовговічність виготовленої продукції; 
– застосування неповного циклу виробництва (в основному, зборка готової продукції із закордонних запчастин);  
– недостатній рівень державної підтримки власного виробника тощо.  
Водночас негативний вплив на інвестиційну привабливість українського машинобудування здійснюють наступні чинники: 
- низка конкурентоспроможність продукції галузі; 
-  нерозвиненість внутрішнього ринку збуту; 
- недостатність власних обігових коштів та висока вартість позичкових коштів для фінансування масштабних 

інвестиційних проектів з модернізації виробництва; 
- застарілість обладнання та технологій виробництва; 
- залежність від закордонних постачальників вузлів, деталей та комплектуючих виробів; 
- низький рівень інноваційної активності підприємств галузі та підтримки з боку держави у даному напрямку; 
- значний відплив висококваліфікованих фахівців; 
- суттєвий вплив світових монополістів на вітчизняний ринок машинобудівної продукції. 
Як показує світовий досвід, машинобудування повинно зайняти більш вагоме місце як у структурі промисловості, так і у 

формуванні експорту України. У зв’язку з цим на найближчу та середньострокову перспективу для машинобудування необхідним є 
вирішення завдань з удосконалення галузевої структури, розширення асортименту та внутрішніх ринків збуту, модернізації 
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виробництва із застосуванням сучасних технологій, переорієнтації на вітчизняних постачальників деталей та складових, що 
потребує докорінної перебудови національної економіки в цілому.  

Висновки. Проаналізовано методичні пiдходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, виділено основні їх 
переваги та недоліки. Систематизовано фактори інвестиційної привабливості підприємства на дві групи: внутрішні – фактори, які 
контролюються підприємством (виробничий потенцiал, фiнансовий стан, менеджмент, інвестиційна програма) і зовнішні – 
фактори, які не є підконтрольними підприємству (вид галузі підприємства, мiсцезнаходження, відносини з владою, власники 
підприємства-позичальника). 

Встановлено, що рівень інвестиційної привабливості України є відносно низьким. За результатами дослідження 
рейтингових агентств в 2010 році Україна поліпшила свої позиції за індексом інвестиційних ризиків Political Risk Atlas на 12 місць, 
за рейтингом Doing Business – на 2 місця, а за індексом Глобальної Конкурентоспроможності – понизила на 7 місць. 

Визначено, що машинобудівна галузь має невисокий рівень інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. 
Встановлено, що на розвиток машинобудування негативно впливає зниження iнновацiйної активностi, незначнi обсяги 
фiнансування, вiдсутність державної пiдтримки, повiльний розвиток окремих видів галузі, тiньові механізми господарювання, 
погiршення показників ефективності функцiонування та показникiв фiнансового стану господарювання, погiршення матерiально-
технічної бази господарської дiяльності, скорочення кiлькості прaцівників, вiдсутність дiєвої моральної та матерiальної мотивації, 
скорочення соцiальної iнфраструктури пiдприємств, критичне зростання зношеностi основних фондів. З метою підвищення рівня 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості вітчизняного машинобудування дані фактори мають бути подолані у 
найближчій перспективі. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен критический анализ существующих методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности 
страны, отрасли, предприятия. Проанализирована инвестиционная привлекательность машиностроительной отрасли Украины, 
определены негативно влияющие на нее факторы и предложены пути повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, критерии привлекательности отрасли, эффективность 
инвестиций. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено критичний аналіз існуючих методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості країни, галузі, 
підприємства. Проаналізовано інвестиційну привабливість машинобудівної галузі України, визначено фактори, які негативно 
впливають на неї та запропоновано шляхи підвищення  інвестиційної привабливості галузі. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, критерії привабливості галузі, ефективність інвестицій. 
SUMMARY 
In the article was examined the cause of world financial and economic crisis beginnings and influence on the economic of Ukraine. The areas 
and conditions formation for Ukrainian economic in after crisis with were identified. 
Keywords: investments, investment attractiveness, criteria of attractiveness of industry, efficiency of investments. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ БАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАК ОСНОВА 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРОВ АР КРЫМ) 

 
Снеговая Е.Ю., к.е.н., доц.., с.н.с. ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" (м. Киев)  

 
Эффективная реализация социально-экономического потенциала АР Крым предполагает формирование 

диверсифицированной структуры региональной экономики. Эти проблемы в контексте обеспечения эффективного и равномерного 
экономического развития впервые поднимаются в Стратегии экономического и социального развития Автономной республики 
Крым на 2011-2020 годы, утвержденной Постановленим Верховного Совета Автономной Республики Крым № 121-6/10 от 22 
декабря 2010 г. [1]. В свою очередь вопросы формирования диверсифицированного санаторно-курортного и туристического 
секторов региональной экономики как базовой отрасли экономики АР Крым получили дальнейшее развитие на основе 
формирования и использования их конкурентных преимуществ в проекте Программы развития Автономной Республики Крым в 
сфере туризма и курортов на 2011 – 2015 гг. Участвуя в разработке данных документов, автор статьи излагает версию программных 
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности санаторно-курортного и туристического комплекса (СКТК) 
АР Крым. Эти предложения, основанные на исследовании конкурентной ситуации и анализе внутренних закономерностей и 
внешних факторов конкурентоспособности СКТК АР Крым, легли в основу проекта Программы развития Автономной Республики 
Крым в сфере туризма и курортов на 2011 - 2015 гг. в сфере формирования и эффективного использования конкурентных 
преимуществ СКТК АР Крым относительно стран-субъектов туристического рынка черноморского бассейна как основы создания 
диверсифицированного санаторно-курортного и туристического секторов региональной экономики. 

Целью статьи является анализ внутренних закономерностей и внешних факторов, определяющих конкурентоспособность 
СКТК АР Крым; выявление основных проблем, препятствующих реализации конкурентных преимуществ СКТК АР Крым; 
разработка мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли, обеспечение формирование и эффективное 
использование конкурентных преимуществ АР Крым относительно стран-субъектов туристического рынка черноморского 
бассейна. 

АР Крым представляет собой уникальный природно-климатический, ресурсно-хозяйственный комплекс, одним из 
определяющих конкурентных преимуществ которого являются благоприятные условия для развития диверсифицированного 
санаторно-курортного и туристического секторов региональной экономики. 

Благоприятные климатические условия на сравнительно малой территории, уникальность природных ресурсов. На 
территории АР Крым сконцентрировано около 30% всех туристско-рекреационных ресурсов Украины. Главными рекреационными 
ресурсами региона являются: климатические ресурсы; пляжи, общая протяженность которых составляет 517 км; месторождения 
лечебных грязей (26 ед., запасы которых составляют около 25 млн м3); источники минеральных вод (100 ед. и свыше 200 буровых 
скважин, имеющих уникальный химический состав), а также бальнеологические ресурсы, используемые в настоящее время лишь 
на 30 %.  

Около 6 % территории АР Крым занимают территории и объекты природно-заповедного фонда. К ним принадлежат 5 
государственных заповедников, 33 заказника, 10 заповедных урочищ, пейзажные ресурсы  (более 100 аттрактивных природных 
объектов, 87 памятников природы, более 170 ландшафтных объектов), спелеоресурсы (могут использоваться 160 пещер). Однако 
вовлечение в рекреационную деятельность имеющегося ресурсного потенциала незначительно. В систему экскурсионного 
обслуживания АР Крым включено лишь 50 % указанных объектов. 

Следует отметить, что в АР Крым, вместе с тем, значительным является уровень изменения природных систем за счет 
роста техногенной нагрузки. Это обуславливает ухудшение экологического и санитарного состояния туристско-рекреационных 
территорий, снижение конкурентоспособных позиций в пределах черноморского региона. Так, в АР Крым естественные 
ландшафты составляют 25-30 %, что значительно ниже целесообразного уровня (50-60 %) для устойчивого развития территории; 
площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 70 %, что в более чем в 1,5 раза превышает норму; площадь, занятая 
объектами активной рекреации, в Крыму составляет 20 %. 

Для курортных территорий региона характерна проблема разрушения уникальной флоры и фауны, природных 
ландшафтов АР Крым. Такая ситуация при отсутствии системных мер по их защите и восстановлению приводит к изъятию из 
рекреационного оборота значительной части потенциально конкурентоспособных туристических и рекреационных территорий. 

В целом, снижение качества экологической среды является одной из основных проблем обеспечения 
конкурентоспособности региона, которая в целом препятствует формированию благоприятного имиджа АР Крым как 
конкурентоспособной курортной территории. Так, согласно результатам экологической экспертизы, проведенной в рамках 
программы «Голубой флаг Европы», определено, что курортные территории АР Крым не соответствуют стандартам Европейского 
экологического сертификата. 

Дополнительно экологические угрозы формируются за счет рекреационной деятельности. Антропогенная нагрузка на 
окружающую среду в силу сезонного роста численности населения в условиях недостаточной урегулированности хозяйственно-
бытовых проблем формирует угрозы экологической безопасности на территории Крыма. Это проявляется в увеличении объемов 
хозяйственно-бытовых отходов, уровня выбросов транспорта в атмосферу, нарастании механического нарушения растительности и 
ландшафтов от неконтролируемой рекреационной деятельности, уплотнении почв, превышении норм водозабора минеральных 
гидроресурсов и воды для бытовых и технологических нужд и др. Наиболее остро эти проблемы стоят для морского побережья как 
территорий, обладающих особо востребованными рекреационными ресурсами. 

Культурно-историческое наследие. Весомым фактором, способствующим привлечению туристов, являются 
археологические и культурно-исторические памятники Крыма. На территории АРК находятся более 11,5 тыс. памятников истории, 
культуры, архитектуры, из них около 150 историко-архитектурных объектов внесены в каталоги ЮНЕСКО. Однако разрушение и 
неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного наследия обуславливает потерю ими туристической ценности или 
ограничения посещения. Так, в рекреационное функционирование АР Крым вовлечена незначительная часть потенциала 
туристских ресурсов. В систему экскурсионного обслуживания включено 219 объектов показа, а из 11,5 тыс. памятников истории и 
культуры в настоящее время в туристических целях используется только 20 %. 

Исторически сложившаяся межрайонная и международная туристско-рекреационная специализация АР Крым. Характер 
природно-ресурсного потенциала, исторические традиции хозяйственного освоения, социокультурные приоритеты в течение 
многих лет определяли рекреационную специализацию Крыма как стратегическое направление его регионального развития. В 
межрайонном разделении труда Украины Крым выделяется как лидер в оказании оздоровительных и лечебных услуг (более 80 % 
от всех целей посещения организованных рекреантов) и ведущий туристско-экскурсионный район страны. 

Возможность развитие новых сегментов рынка. АР Крым обладает значительным природно-ресурсным потенциалом для 
развития новых для региона видов туризма - зеленого, культурно-этнографического, охотничьего, горно-пешеходного, 
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автомобильного, велосипедного, конного, круизного яхтного, паломнического, познавательного, научного, археологического, 
орнитологического и экстремального видов туризм (диггер-туризм, спелеотуризм, файнбординг и др.), а также для расширения 
спектра оказания санаторно-рекреационных услуг на основе инновационных технологий. Однако реализация возможностей 
развития новых сегментов рынка требует строительства и реконструкции специализированной инфраструктуры в соответствии с 
мировыми стандартами и требованиями безопасности. 

Ценовая политика. Цены на отдых в АР Крым с трехразовым питанием в зависимости от географии объекта, удобства 
расположения, времени размещения и набора дополнительных сопутствующих услуг в 2010 г. колебались в пределах 180—300 грн. 
в сутки на человека. В высокий сезон стоимость отдыха более высокого уровня оценивалась от 400 грн., а отдыха элитного класса - 
от 1000 грн. в сутки. По сравнению с 2009 г. уровень цен на отдых в среднем вырос на 10—15 % 

Увеличение стоимости отдыха в АР Крым в основном обусловлено: реакцией на спрос в высокий сезон без учета 
качества обслуживания и количества предоставляемых услуг; переводом номерного фонда гостиниц и прочих мест размещения 
туристов в более высокую ценовую категорию, предусмотренным реализацией бизнес-проектов их владельцев. 

При этом увеличение стоимости проживания лишь в незначительном количестве гостиниц сопровождается значимыми 
вложениями в инфраструктуру и повышение уровня сервисного обслуживания; в целом же ценовая политика гостиниц практически 
не учитывает качество предоставления услуг, измеряемое «звездностью». 

На данном этапе развития туристско-рекреационного комплекса в АР Крым более востребованным является 
малобюджетное качественное размещение, а повышенным спросом пользуются места размещения рекреантов, которые по качеству 
соответствуют запрашиваемой ценовой категории. Наиболее соответствуют этим требованиям места проживания в частном 
секторе, где одновременно действует гибкая компромиссная система скидок. Так, в 2009 г. зафиксировано падение туристического 
потока через официальные каналы реализации на 30 %, что подтверждается тенденциями 2010 г. при одновременном общем росте 
продаж. Подавляющее большинство таких мест находятся в неофициальном (теневом) секторе экономики. Обслуживание в таких 
местах размещения, санитарные нормы и условия проживания не подлежат анализу по качеству. Основной причиной роста 
количества туристов, предпочитающих неорганизованный отдых является значительное количество мест размещения туристов, не 
соответствующих стандартам качества обслуживания и соотношению «цена-качество». 

Конкурентоспособность СКТК АР Крым усиливается внешними факторами - устойчивой динамикой спроса на услуги 
санаторно-курортных и туристических предприятий, определенной постоянно растущими рекреационными потребностями 
населения на фоне постепенного повышения его платежеспособности. Этому способствуют непрерывный процесс урбанизации, 
динамика и интенсивность современной жизни, необходимость восстановления здоровья, профилактики и лечения заболеваний, 
растущие познавательными потребностями населения. Стабильным является  также спрос на услуги детского отдыха и 
оздоровление детей. 

Конкурентоспособность СКТК АР Крым относительно стран черноморского бассейна. Определяя конкурентные позиции 
СКТК АР Крым, следует позиционировать регион среди стран-субъектов туристического рынка черноморского бассейна по 
туристско-рекреационному потенциалу, по стоимости услуг проживания и питания, а также по соотношению цены и качества 
предоставляемых услуг. 

Страны черноморского бассейна обладают существенным туристско-рекреационным потенциалом. Природно-
климатические условия стран-субъектов туристического рынка черноморского бассейна позволяют обеспечить большую 
продолжительность курортного сезона, чем в АР Крым. На их территории находится значительное количество хорошо 
сохранившихся памятников древнеримской, древнегреческой, византийской, османской, фракийской, староболгарской и других 
культур, средневековых замков и монастырей, археологических, исторических, природных памятников, шедевров искусств, не 
имеющих мировых аналогов. Санатории стран черноморского бассейна предлагают широкий спектр инновационных видов лечения 
и оздоровительных программ, среди которых наиболее широко представлены талассотерапия, грязевая терапия, физиотерапия, 
бальнеотерапия и др. 

Стоимость проживания в объектах гостиничного хозяйства стран черноморского бассейна приблизительно одинакова. 
Одновременно ценовая политика гостиниц и мест временного проживания АР Крым не учитывает качества предоставляемых 
услуг, измеряемое «звездностью», а стоимость проживания в гостиницах АР Крым в 1,5-2 раза превышает стоимость проживания в 
аналогичных гостиницах стран черноморского бассейна при более высоком уровне сервисного обслуживания и комфортности 
условий пребывания. Это же касается стоимости питания и уровня сервисного обслуживания в объектах ресторанного хозяйства. 

Средняя стоимость одой экскурсии в АР Крым в 2009 г составляла в 57 грн., при наибольшей цене (121 грн.) в 
Симферопольском районе и наименьшей (42 грн.) – в г. Феодосия. Стоимость экскурсионного обслуживания в странах 
черноморского бассейна в 5-10 раз превышает стоимость экскурсий в АР Крым при значительно более качественном состоянии 
объектов показа. 

Анализ внутренних закономерностей и внешних факторов, определяющих конкурентоспособность СКТК АР Крым, 
позволяет выделить следующие основные проблемы, требующие решения: 

рост техногенной нагрузки на туристско-рекреационный потенциал АРК; 
снижение качества экологической среды региона 
разрушение уникальной флоры и фауны, природных ландшафтов Крыма; 
разрушение и неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного, архитектурного наследия; 
низкий уровень конкурентоспособности туристического продукта АР Крым (неудовлетворительное состояние объектов 

материально-технической базы туристско-рекреационного комплекса АРК, их несоответствие международным стандартам 
качества; ограниченный ассортимент туристско-рекреационных услуг для рекреантов; неудовлетворительное качество 
туристических, лечебных и сопутствующих услуг, их несоответствие мировым и европейским стандартам; незначительное 
использование прогрессивных технологий обслуживания в СКТК АР Крым; необеспеченность туристско-рекреационного 
комплекса высококвалифицированными специалистами); 

высокая стоимость отдыха при низком уровне сервиса и неразвитой инфраструктуре; 
отсутствие позитивных изменений в соотношении параметров качества услуг и цен на них по сравнению с аналогами на 

мировом рынке туристических и санаторно-курортных услуг; 
отсутствие эффективной системы скидок, позволяющей результативно управлять себестоимостью и регулировать 

стоимость предоставляемых услуг на протяжении курортного сезона и в перспективе года; 
необоснованное повышение цен на проживание и услуги в высокий сезон, не сопровождаемое улучшением условий 

проживания и ростом качества обслуживания; 
неравномерность использования туристско-рекреационного потенциала АР Крым на протяжении года, ярко выраженные 

непродолжительность активного курортного сезона, сезонность предоставления туристических услуг и короткий пляжный сезон; 
преобладание и постоянное увеличение количества туристов, предпочитающих неорганизованный отдых, падение спроса 

на услуги гостиниц и прочих мест размещения туристов; 
нарастающая потеря привлекательности отдыха в АР Крым для представителей среднего класса; 
необеспеченность роста спроса на малобюджетный отдых предложением, недостаток номерного фонда эконом-класса с 

обслуживанием на уровне мировых стандартов, соответствующих этому сегменту рынка; 
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недостаточный уровень качества детского и молодежного отдыха. 
Целью государственной политики, направленной на решение указанных проблем, является повышение 

конкурентоспособности отрасли, обеспечение формирование и эффективное использование конкурентных преимуществ СКТК 
АР Крым относительно стран-субъектов туристического рынка черноморского бассейна. 

Реализация указанной цели требует осуществления следующих приоритетов и задач. 
Снижение остроты экологических проблем, улучшение экологической обстановки в регионе, что предполагает: 
разработку и внедрение в практику управления уровней экологически допустимой нагрузки от туристической 

деятельности в пределах рекреационных зон с целью снижения уровня экологических угроз от рекреационной деятельности на 
территории АР Крым; 

увеличение вовлечения в туристско-рекреационную деятельность туристско-рекреационного потенциала АРК с учетом 
норм антропогенной нагрузки на рекреационные территории; 

установление и достижение обязательного выполнения экологических стандартов, нормативов и лимитов использования 
природных ресурсов при осуществлении туристско-рекреационной деятельности; 

обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны курортов, законодательства относительно использования 
земель курортного назначения и рационального использования природных лечебных ресурсов региона; 

обеспечение соблюдения экологических требований, установленных законодательством Украины при проектировании, 
размещении и строительстве объектов, обязательное проведение государственной экологической экспертизы проектов 
строительства и реконструкции объектов курортно-туристического комплекса. 

Сохранение традиционного характера исторической среды, культурных и природных ландшафтов АР Крым, что 
предполагает: 

проведение паспортизации достопримечательностей историко-культурного, архитектурного и природного наследия 
республиканского и местного значения; 

внедрение совместно с местными органами исполнительной власти перспективного планирования сохранения 
архитектурного и градостроительного наследия курортных городов; 

совершенствование механизма предоставления разрешений на размещение предпринимательских объектов путем 
усиления соответствия выдачи таких разрешений требованиям законодательства относительно обеспечения сохранности историко-
культурной ценности, «зеленой зоны», уникальных ресурсов АР Крым; 

содействие привлечению инвестиций в деятельность по обеспечению сохранности и реставрации объектов историко-
культурного, архитектурного наследия; 

содействие включению объектов культурного наследия АРК в национальные и мировые туристические маршруты; 
установление и контроль соблюдения установленных режимов охраны достопримечательностей истории, культуры, 

архитектуры и природы; 
создание национальных и региональных ландшафтных парков, осуществление их экологического обустройства и 

включения в туристические маршруты; 
внедрение обязательной экологической экспертизы обустройства туристической и курортной инфраструктуры на 

территории объектов, которые относятся к природно-заповедному фонду; 
регулирование туристской нагрузки на природные комплексы, использование специальной технологии минимизации 

загрязнения территории природных объектов туристического показа; 
формирование экологической культуры отдыха, повышение уровня экологического образования представителей 

туристической индустрии, туристов и местного населения. 
Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, отвечающего мировым стандартам 

качества, что предполагает: 
укрепление специфических конкурентных преимуществ региона как туристско-рекреационного комплекса; 
обеспечение государственной поддержки отрасли при подготовке к сезону; 
повышение уровня комфортности гостиниц, приведение уровня комфортности качества обслуживания в соответствии с 

их категорийностью; обеспечение оснащенности гостиниц объектами сопутствующей инфраструктуры – барами, кафе, 
ресторанами, автостоянками, прачечными, бассейнами, саунами и т.д.; 

стимулирование приведения цен на услуги гостиниц в соответствии с категорийностью объектов; 
обеспечение регулярного изучения спроса на услуги санаторно-курортного и туристического комплекса АР Крым, 

формирование предложений согласно выявленным рекреационным потребностям населения; 
проведение оценки совокупного туристического спроса по различным социальным группам и по отдельным 

рекреационным территориям, а также оценки ожиданий рекреантов; 
активное внедрение на рынке туристических услуг прогрессивных технологий обслуживания, рекламно- 

информационной деятельности, поддержку высокой и устойчивой конъюнктуры спроса; 
развитие сегмента СКТК АРК, ориентированного на средний класс, при росте обслуживания до уровня мировых 

стандартов; 
гарантирование качества предоставления туристско-рекреационных услуг согласно условиям договоров; 
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов туристско-рекреационного комплекса АР Крым для 

повышения качества обслуживания до уровня мировых стандартов; 
обеспечение учреждений санаторно-курортной сферы высококвалифицированным медицинским персоналом; 
проведение необходимой переподготовки персонала курортных учреждений, занимающихся обслуживанием 

иностранных туристов; 
внедрение в практику управления экологической сертификации туристических учреждений на побережье; 
обеспечение внедрения новейших технологий в лечебно-диагностической работе, расширение ассортимента лечебных и 

лечебно-профилактических услуг, дополнение их косметическими процедурами, массажем, услугами солярия (в зимний период) и 
т.д.; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья туристов и рекреантов, укрепление материально-технической базы 
государственных аварийно-спасательных служб; 

улучшение качества детского и молодежного отдыха и оздоровления. 
Увеличение продолжительности курортного сезона, что требует: 
создания и популяризации позитивного имиджа Крыма как национального круглогодичного курортно-рекреационного и 

туристического центра; 
увеличение до 60 % доли предприятий туристско-рекреационной сферы круглогодичного функционирования; 
снижения в межсезонье себестоимости туристско-рекреационных услуг, цены на услуги санаторно-курортных 

учреждений до уровня безубыточности с одновременным развитием системы предоставления сопутствующих услуг; 
разработки и внедрения системы скидок на услуги туристско-рекреационного комплекса АР Крым, позволяющих 

эффективно управлять их себестоимостью и обоснованно регулировать цену на протяжении года и в высокий курортный сезон; 
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диверсификации туристического продукта и развития новых сегментов рынка туристических и рекреационных услуги: 
этнографического, автомобильного, круизного, яхтного, фестивального, познавательного, археологического, орнитологического, 
спелеологического, экстремального, приключенческого, конного, винного паломнического туризма, развитие бальнеологических 
комплексов, разработка и реализация оздоровительных туров, с комплексной SPA-программой, развитие зимнего (горные районы) 
и „зеленого” (степные районы) видов туризма; развития медицинского и социального туризма; активизации развития в межсезонье 
делового, научного и конгресс-туризма; 

развития специализированных туристических услуг, ориентированных на межсезонье: деловых конференционных 
центров с соответствующей инфраструктурой,  бальнео- и грязелечебниц, крытых и открытых бассейнов с подогревом морской 
воды, с термальной водой, бюветов минеральной воды, развлекательных центров; по окончании летнего сезона разработки и 
предложения для туристов специальной развлекательной программы. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы внутренние закономерности и внешние факторы, определяющие эффективность реализации 
рекреационного потенциала АР Крым; выявлены основные проблемы, препятствующие реализации конкурентных преимуществ 
санаторно-курортного и туристического сектора экономики АР Крым; разработаны мероприятия, направленные на повышение 
конкурентоспособности отрасли, обеспечение формирование и эффективное использование конкурентных преимуществ АР Крым 
относительно стран-субъектов рынка рекреационных услуг черноморского бассейна. 
Ключевые слова: региональное развитие; конкурентоспособность; региональная экономика; базовая отрасль; санаторно-
курортный и туристический комплекс. 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, що визначають ефективність реалізації рекреаційного потенціалу 
АР Крим; виявлено основні проблеми, що перешкоджають реалізації конкурентних переваг санаторно-курортного та туристичного 
секторів економіки АР Крим; розроблено заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності туристсько-рекреаційної 
галузі, та забезпечення та ефективне використання конкурентних переваг АР Крим по відношенню до країн - суб'єктів ринку 
рекреаційних послуг чорноморського басейну. 
Ключові слова: регіональний розвиток; конкурентоспроможність; регіональна економіка; базова галузь; санаторно-курортний та 
туристичний комплекс/ 
SUMMARY 
In the article domestic and external factors, determining the efficiency of recreational potential of Crimea realization have been analyzed; the 
main problems, deteriorating the realization of recreational and touristic sector of Crimea potential have been revealed; the measures have 
been elaborated, aimed to increase the competitiveness of recreational and touristic sector and efficient implementation of Crimea 
competitive potential compared to other Black-Sea recreational services suppliers. 
Keywords: regional development; competitiveness; regional economy; basic sector; recreational and touristic sector.  
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ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Сичова К. В., аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету  

 
Актуальність теми. Основною проблемою управління системою загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, яке згідно до абз. 1 ч. 1 ст. ст. 59  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ЗДПС)» 
від 09.07.2003 р. №1058 покладено на Пенсійний фонд України, є дефіцит коштів пенсійного фонду України (ПФУ), причинами 
якого є проблеми на ринку праці, зростання чисельності пільговиків, уведення спрощеної системи оподатковування для суб'єктів 
малого і середнього бізнесу і старіння населення.  

Фінансово-економічні основи пенсійної проблематики широко висвітлені у наукових працях вітчизняних і закордонних 
учених: А. Рюстова, Б. Надточія, В. Новікова, В. Опаріна, В. Яценко, Г. Мак Таггарта, Дж. Стигліца, І. Сироти, Л. Ерхарда, Л. 
Ткаченко, Л. Якобсона, М. Денісова, М. Дмитрієва, М. Вінера, Н.Кравченка, Н. Балтачєєвої, С. Фішера, Е. Лібанової, Ю. Галицької, 
Ю.Шклярського та багатьох інших. Разом з тим, не виважена фіскальна політика в умовах фінансової кризи, що характеризувалася 
додатковим навантаженням на роботодавців за рахунок стягнення податків і зборів раніше визначених законодавством термінів, 
значними обсягами неповерненого з бюджету податку на додану вартість, фактична зупинка з 2008 року кредитування банками 
виробничого сектору економіки призвели до спаду виробництва, дефіциту обігових коштів у роботодавців, негативно позначилися 
на процесах у соціально-трудовій сфері, легалізації зайнятості та оплаті праці, скороченні робочих місць, а відповідно, і на рівні 
надходжень страхових внесків до ПФУ та збалансованості його бюджету. Так, станом на 01.01.2010 р. сума боргу державного 
бюджету роботодавцям з повернення ПДВ становила 21,8 млрд. грн., а сума переплати роботодавців з податків і зборів - 12,7 млрд. 
грн. [1]. 

Метою статті є аналіз особливостей формування і використання коштів ПФУ, визначення основних чинників дефіциту 
бюджету ПФУ. 

Результати досліджень. Порушення принципів економічної залежності видатків від отриманих доходів та ВВП при 
формуванні бюджету ПФУ зумовлює значні обсяги його дефіциту та спричиняє суттєву зміну структури доходів і видатків його 
бюджету. Аналіз динаміки ВВП, показників бюджету ПФУ та фонду оплати праці (ФОП) за 2006- 2009 рр. свідчить про 
випереджаючі темпи росту видатків ПФУ по відношенню до темпів росту ВВП та ФОП (табл. 1). У 2009 р. темп росту видатків 
ПФУ був менше, ніж показник темпу росту ВВП на 0,1% (на відміну від 2008 р., коли  темп росту видатків ПФУ випередив темпи 
росту ВВП на 18,6 %). Але, як і раніше, у 2009 р. темп росту видатків ПФУ випереджав темпи росту ФОП на 6,4 %, а темпи росту 
своїх доходів - на 6,7 % (відповідно на 18,6% і 8,9% у 2008 р.). У співвідношенні до загальних обсягів доходів і видатків 
Державного бюджету України обсяги доходів і видатків бюджету ПФУ у 2009 р. досягли 66 та 60 % відповідно [2, c. 8]. 

Порівняно з докризовим періодом питома вага ФОП у ВВП скоротилася з 30,6% у 2007 р. до 28,8% у 2009 р., що 
пояснюється зростанням масового безробіття у 2008-2009 рр. В наслідок цього у 2008-2009 рр. відбулося зростання показника 
питомої ваги видатків ПФУ у ВВП з 13,9% у 2007 р. до 18,0% у 2009 р. [3].  

                                                           
© Сичова К. В., 2011 
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У цілому, бюджет ПФУ впродовж розглянутого періоду мав дефіцитний характер, окрім 2007 р., коли був зафіксований 
незначний профіцит ПФУ. Так, дефіцит бюджету ПФУ у 2009 р. становив понад 17 млрд. грн.  

Таблиця 1  
Динаміка ВВП, ФОП, доходів і видатків ПФУ за 2006- 2009 роки 

Показники 2006 рік 2007 рік 
2007/2006,  

%   
2008 рік 2008/2007, %  2009 рік 2009/2008, %  

Номінальний ВВП, млн. 
грн. 

544153,0 720731,0 132,5 949864,0 131,8 1046500,0 110,2 

ФОП, на який 
нараховуються внески, 
млн. грн.  

162845,8 220340,0 135,3 290326,7 131,8 301100,0 103,7 

Питома вага ФОП у 
ВВП, %  

29,9 30,6 - 30,5 - 28,8 - 

Доходи ПФУ (без 
урахування сум 
позичок), млн. грн. 

72197,1 101379,8 140,4 143488,2 141,5 148372,7 103,4 

Власні кошти ПФУ, млн. 
грн.  

54292,8 75531,6 139,1 101949,9 135,0 99781,7 97,9 

Видатки ПФУ млн. грн. 74007,5 99940,5 135,0 150349,1 150,4 165590,0 110,1 
Питома вага видатків 
ПФУ у ВВП, % 

13,6 13,9 - 15,8 - 18,0 - 

 
 
Показник співвідношення доходів і видатків ПФУ (без урахування обсягів бюджетних позичок) свідчить спочатку про 

нівелювання диспропорцій між видатками та доходами ПФУ з 2,5% у 2006 р. до профіциту 1,4% у 2007 р. (у порівняно стабільний 
економічний період часу), а потім в період за 2008-2009 рр. про різке зростання цього показника до  4,8 % у 2008 р. і до  11,6 % у 
2009 р. (з початком економічної рецесії) (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка доходів і видатків ПФУ за 2006-2009 роки [2, c. 8] 
 
Отже, якщо припустити, що у 2007 р. хоча б половині із зареєстрованих безробітних працездатного віку (708,35 тис. осіб), 

надали працевлаштування, і вони б відповідно почали сплачувати у ПФУ пенсійні внески (лише на рівні мінімального розміру - 
152,72 грн.), то Бюджет ПФУ зріс би понад 108,1млн. грн., що дало б змогу підвищити рівень пенсії кожного пенсіонера на 7,83 
грн. У 2009 р. лише за тих же умов Бюджет ПФУ збільшився б на понад 241,6 млн. грн. [4, с. 1; 5, с.10]. 

У структурі надходжень до бюджету ПФУ частка коштів державного бюджету впродовж 2006-2008 років зросла з 24,2 % 
до 32,4 %, а впродовж 2009 року - в 1,2 рази і на кінець року становила 39,8 %. 

Треба зазначити, що серед положень нормативно-правових документів дуже часто має місце колізія. Так, згідно з Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» в Бюджеті ПФУ на 2009 р., затвердженому постановою Уряду № 235 від 
11.03.2009 р. були передбачені доходи (з урахуванням залишку коштів на початок року в сумі 3,5 млрд. грн.) у сумі 151,1 млрд. грн. 
і видатки у сумі 164,2 млрд. грн., тобто з дефіцитом 13,1 млрд. грн., покриття якого, згідно із згаданим Законом, повинно 
здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету [2, c. 9]. Але ця теза не узгоджується зі ст. 113 Закону № 1058, згідно якої за 
рахунок коштів державного бюджету здійснюється покриття дефіциту бюджету ПФУ лише на виплату пенсій у мінімальному 
розмірі, а не загального його обсягу.  

Крім того, розрахунок показників бюджету ПФУ був не досить точним. Так, згідно основних показників соціально-
економічного розвитку України на 2009 р., затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 799 від 10.09.2008 р., 
передбачалося зростання ВВП і ФОП у 2009 р. порівняно з 2008 р. на 10,2 % (1046,5 млрд. грн.) і на 7,8 % (313 млрд. гривень) 
відповідно [2, c. 9]. Однак, при плануванні не було враховано загальних тенденцій економічного спаду виробництва і пов'язаного з 
ним зменшення чисельності штатних працівників та відсутності економічних підстав для суттєвого зростання заробітної плати. Як 
наслідок, розрахунки надходжень страхових внесків на 2009 р. здійснювалися ПФУ на підставі завищеного ФОП [2, c. 9]. Так, 
реальний ВВП знизився за 2009 р. на 15 %, а середньооблікова чисельність штатних працівників зменшилася на 460 тис. осіб за 
2008 р., а упродовж січня-вересня 2009 р. - на 730 тис. осіб. Таким чином, показник виконання плану з формування доходної 
частини в залежності від джерел надходжень коливався від 6,5 % щодо коштів Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття до 105,5 % щодо коштів державного бюджету на покриття дефіциту. В цілому 
бюджет ПФУ за усіма джерелами з урахуванням залишку 2009 р. було наповнено на 92,5 % (табл. 2). 

Аналіз структури доходів бюджету ПФУ за 2009 р. свідчить про те, що надходження, які були передбачені бюджетом 
становили лише 89,7 %, а 10,3 % становили суми непогашених бюджетних позичок 2009 р. на покриття тимчасових касових 
розривів. При цьому у структурі перших частка власних доходів ПФУ становила 67,2 %,  коштів державного бюджету - 32,9 % (у 
2008 р. -  71,1 % і 28,9 % відповідно), коштів цільових фондів - менше 1%.  

Започаткований з прийняттям Закону № 1058 механізм погашення тимчасових касових розривів з кожним роком 

млн. грн.



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 101

поглиблюється і набуває постійного характеру. Обсяги позичок, які залучаються з єдиного казначейського рахунку на договірній 
основі для забезпечення виплати пенсій, постійно зростають. Так, якщо у 2007 р. ПФУ було залучено 15,4 млрд. грн. бюджетних 
позичок, а на кінець року було не погашено 2,4 млрд. грн. (15,7 %), то у 2008 р. ці показники становили вже відповідно 22,5 млрд. 
грн. і 6 млрд. грн. (26,8 %). Таким чином, в порівнянні з 2007 р. залишок непогашених позик зріс у 2,5 рази.  

Таблиця 2 
Стан виконання доходної частини бюджету ПФУ у 2009 році [2, c. 9] 

Джерела доходів бюджету ПФУ 
Затверджено, млн. 

грн. 
Виконано, млн. грн. % виконання 

Всього поточних надходжень, у тому числі:  160635,8 48372,7 92,4 
власні доходи ПФУ  111407,1 99781,7 89,6 
кошти державного бюджету, з них: 48875,8 48539,0 99,3 
кошти на покриття дефіциту  13052,0 13770,0 105,5 
кошти державних цільових фондів, у тому числі:  352,9 52,0 14,7 
ФСС на випадок безробіття  30,7 2,0 6,5 
ФСС від нещасних випадків  322,2 50,0 15,5 

 
У 2009 р. зменшення обсягів надходжень до ПФУ не забезпечувало своєчасності погашення бюджетних позичок, що 

зумовило значне зростання суми заборгованості за ними. У 2009 р. було прийнято рішення про щоденне виділення Державним 
казначейством, без погодження з Мінфіном, коштів ПФУ на виплату пенсій, а також обсягів надання і повернення позички ПФУ на 
підставі поданого ним обґрунтування і розрахунків. Так, у 2009 р. Державним казначейством було укладено з ПФУ 89 додаткових 
договорів на отримання позичок на загальну суму 36,5 млрд. грн., а погашено - лише 20,5 млрд. грн. Станом на 01.01.2010 р. 
заборгованість ПФУ за отримані, але не погашені бюджетні позички становила 22,1 млрд. грн., у тому числі 17,4 млрд. грн. - 
непогашені бюджетні позички 2009 р. та 4,7 млрд. грн. - сума позички 2008 р., що, відповідно до ст. 81 ЗУ «Про Державний бюджет 
України на 2009 рік», підлягала списанню, однак через відсутність правового механізму операція залишилася не проведеною. 
Таким чином, у 2009 р., враховуючи обсяги залучених, але непогашених бюджетних позичок, реальний дефіцит бюджету ПФУ 
становив 31 млрд. грн., що в 2,4 рази більше запланованого (13,1 млрд. грн.).  

Аналізуючи особливості формування доходної частини ПФУ треба зазначити, що досі залишається великою сума 
заборгованості у ПФУ. Так,  станом на 01.01.2010 р. заборгованість з основних платежів у бюджет ПФУ становила 2830,0 млн. грн., 
у тому числі зі страхових внесків, пені, штрафних санкцій 1363,3 млн. грн. Відповідно до офіційної звітності платників станом на 
01.01.2010 р. заборгованість із заробітної плати становила 293,6 млн. грн. [6]. 

Окрім цього, нормативне обмеження розміру максимальної заробітної плати працівника, з якої здійснюється пенсійний 
внесок, також призводить до штучного недоодержання пенсійних внесків ПФУ. Так, на кінець 2009 р. сума мінімального 
можливого пенсійного внеску становила 247,01 грн., а сума максимального - 3705,12 грн. при максимальній заробітній платі 11160 
грн. [7]. 

Що стосується видатків ПФУ, то  за 2006-2009 рр. у їх структурі відбулося зменшення частки, яка здійснювалася за 
рахунок власних коштів з 84,1 % до 61,4%  та зростання - за рахунок державного бюджету - з 15,3 % до 38,4 %. Частка видатків 
недержаних пенсійних фондів (НПФ) за рахунок коштів державних цільових фондів, як і раніше, залишилася малою - 0,2%. Станом 
на 01.01.2010 р. видатки бюджету ПФУ з урахуванням залишку коштів, склали 165,6 млрд. грн. (101 %) [2, c. 4]. Структура видатків 
бюджету ПФУ у 2009 р. за джерелами їх здійснення наведена на рис. 2.  

0,2% 38,4%

61,4%

видатки за рахунок коштів державних цільових фондів
видатки за рахунок коштів державного бюджету
видатки за рахунок власних коштів

 

Рис. 2. Структура видатків бюджету ПФУ у 2009 році 
 
Загальні надходження до бюджету ПФУ у 2009 р. забезпечили здійснення його видатків на 89,7 %. Водночас було 

зафіксовано значне скорочення залишків коштів бюджету ПФУ, що свідчить про втрату ПФУ власних ресурсів на виплату пенсій 
та допомог. Лише за січень-вересень 2009 р. залишок коштів зменшився в 4,7 рази з       3,5 млрд. грн. до 0,75 млрд. грн.  

Обсяги річних призначень на виплату пенсій і допомог у 2009 р. були затверджені у сумі 160,7 млрд. грн., що в 1,6 рази 
більше показника фактичних видатків 2007 р. Фактично на виплату пенсій ПФУ було спрямовано 163,9 млрд. грн.  

Середній розмір пенсії за 2009 р. (без військовослужбовців) зріс на 14,9% и на кінець року становив 1032,53 грн. При 
цьому станом на 01.01.2010 р. пенсії в розмірі до 600 грн. отримували 1,6 % загальної чисельності пенсіонерів, від 600 грн. до 800 
грн. - 51,7 %, від 800 грн. до 1000 грн. - 16,6 %, від 1000 грн. до 1500 грн. - 16,6 %, понад    1500 грн. - 13,5 % [2, c.18]. Тільки 3,2 
тис. пенсіонерів одержували високі пенсії у розмірі понад 10 тис. грн., з них 1/3 становили особи, які мали видатні заслуги перед 
країною (Герої України) [3, с.1]. Середньомісячні витрати на виплату пенсій і допомог у 2009 р. становили 13,6 млрд. грн., що 
майже на 10 % більше, ніж у 2008 р. 

Що стосується структури призначених пенсій, то 92,9 % у 2009 р. приходилося на пенсії, призначені відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» і Закону України «Про пенсійне забезпечення», 4,5% - відповідно до 
Закону «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та 2,6% - за спеціальними законами.  

Треба зазначити, що для стабілізації бюджету ПФУ Урядом країни вживаються наступні заходи. Зокрема, лише за I квартал 
2011 р. надходження внесків до ПФУ збільшилися і перевищили аналогічні минулорічні на 5,8 млрд. грн. Очікуваний розмір 
дефіциту ПФУ у 2011 р. планується у розмірі 17,8 млрд. грн., що у 1,7 рази менше показника 2009 р. (без урахування обсягів 
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бюджетних позичок). Заходом, спрямованим на поліпшення фінансового стану ПФУ є також поліпшення адміністрування єдиного 
внеску. Значні кошти у 2010 р. почали надходити від спрощеної системи оподаткування. Так, лише за січень-лютий 2011 р. до ПФУ 
надійшло 898 млн. грн., що на 655,6 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Також за січень-лютий 2011 р. 
завдяки скасуванню мораторію на сплату внесків підприємств вугільної галузі до ПФУ надійшло 726 млн. грн., що у порівнянні з 
відповідним періодом 2010 р. на 630 млн. грн. більше [8, с.8]. Одним із заходів поліпшення фінансового стану ПФУ є також 
збільшення ФОП шляхом підвищення мінімальної заробітної плати, підтримка з бюджету окремих галузей. 

Треба зазначити, що не дивлячись на загальну в Україні тенденцію старіння населення чисельність пенсіонерів упродовж 
2006-2009 рр. неухильно зменшувалася і станом на 01.01.2010 р. становила 13721,1 тис. осіб, що на 215,7 тис. осіб менше, ніж на 
відповідну дату 2007 р. [9]. Отже, питання підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років і чоловіків, які працюють на 
державній службі до 62 років, починаючи з 2011 р., що передбачено Законопроектом «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» (реєстр. № 7455) є в більшості передчасним і недоцільним, адже значне 
навантаження на працездатних осіб є результатом щорічного скорочення чисельності працюючих, а не зростаючої чисельності 
людей похилого віку. Так, протягом 2007 - 2008 рр. на 1000 застрахованих осіб припадало 897 осіб пенсійного віку. Станом на 
01.10.2009 р. (на фоні продовження скорочення чисельності застрахованих осіб) цей показник становив вже 912 осіб. Дуже низьким 
залишається рівень залучення населення до пенсійного страхування - внески сплачують тільки трохи більше половини населення 
працездатного віку. На 10 платників внесків припадає 9 пенсіонерів [3, с. 1]. 

На зростання дефіциту ПФУ впливає також зростання чисельності працівників, які працюють без офіційного оформлення, 
а також штучне заниження рівня заробітних плат  працівників на приватних підприємствах. Унаслідок високого рівня тінізації 
зайнятості та доходів кожний шостий офіційно працевлаштований громадянин сплачує пенсійні внески із зарплати, що не 
перевищує мінімальну, тобто 2,5 млн. осіб офіційно отримують мінімальну заробітну плату в розмірі менше 1 тис. грн. [10, с. 1], в 
тому числі призначили собі зарплату на рівні мінімальної 120 тис. керівників. Але, за даними Державної інспекції України з питань 
праці, 50%-75% працівників реально отримують у конверті більше. За оцінками Інституту демографії НАНУ близько 145 млрд. грн. 
фонду оплати праці - «тіньові» гроші. Отже, щорічно ПФУ недоотримує 50 млрд. грн. надходжень. Розділив даний показник на 
загальну чисельність пенсіонерів України (13,7 млн. осіб), маємо, в середньому, майже 300 грн. недоплаченої пенсії кожному 
пенсіонеру. За розрахунками ж Конфедерації роботодавців України (КРУ), у 2010 р. нелегально працювали від 5 до 8 млн. осіб [11]. 
Про великий розмір тіньового сектору економіки свідчить порівняння рівнів середньої зарплати у державному секторі і приватних 
компаніях. На початок 2011 р. ці цифри становили майже 2,7 тис. грн. і близько 1,8 тис. грн. відповідно, тобто середній рівень 
зарплат у державному секторі перевищує в 1,5 рази середній рівень зарплат у приватному секторі, що не відповідає дійсності. 

З метою легалізації заробітної плати Урядом запропоновано ряд заходів. Перше – це впровадження так званої гарантованої 
виплати залежно від кваліфікації працівника. Тобто, всі посади в країні будуть поділені на категорії - від некваліфікованої праці до 
керівника підприємства, кожній з яких буде присвоєно коефіцієнт, що не дозволить роботодавцям встановлювати однакові 
заробітні плати, наприклад, директору і прибиральниці. Другий напрям детінізації -  збільшення штрафів за нелегальне 
працевлаштування до 34 тис. грн. за кожного неофіційного працівника, а також за виплату зарплати без нарахування соціальних 
внесків та податків [10, с. 12].  

Подвійний фінансовий тягар лягає на країну при виплаті одночасно пенсій з бюджету ПФУ і заробітних плат з Державного 
бюджету України численним пенсіонерам, які працюють в державному секторі. Треба відзначити, що більшість пенсіонерів працює 
в сфері науки, освіти, в сільському господарстві, лісному, рибному господарстві, правоохоронній сфері (де, до речі, самий низький 
рівень заробітних плат), де їх частка становить 10-22% всіх працюючих, а в деяких установах (переважно в науковій сфері) - до 
65%. Менше всього пенсіонерів працює у фінансовій системі (банках тощо), ЗМІ, сфері нерухомості і торгівлі (де, відповідно, 
вищий рівень заробітних плат). Після виходу на пенсію ще 10-15 років залишаються на роботі до 80% керівників підприємств і 
установ [12]. За даними ПФУ у 2010 р. чисельність усіх працюючих пенсіонерів становила 21,2% (2,9 млн. грн.). Хоча, як свідчать 
результати дослідження домогосподарств, зарплата працюючих пенсіонерів на чверть нижче середнього по країні показника, 
існування роботи дає можливість періодично здійснювати перерахунок призначеної пенсії на нову заробітну базу і з більшою 
тривалістю страхового стажу, завдяки чому розмір пенсій працюючих пенсіонерів на 25% більше, ніж у непрацюючих. Станом на 
01.01.2011 р. цей показник становив      1359 грн. та 1086 грн. відповідно [12, с. 13]. У 2010 р. найвища доля працюючих пенсіонерів 
мала місце у видах діяльності, які дають право дострокового виходу на пенсію: промисловість, будівництво, охорона здоров’я, а 
також дослідження і розробки, колективні та індивідуальні послуги. Отже, пільга відносно раннього виходу на пенсію у зв’язку з 
важкими умовами праці та особливим характером роботи фактично використовується в якості можливості раніше почати 
отримувати 2 джерела доходів - пенсію і заробітну плату [13, с. 13]. Однак в цілому частка останніх (працюючих пенсіонерів серед 
тих, хто отримує пенсії та зайнятого населення працездатного віку) є стабільно невисокою - 8,2% [12]. Тому, як зазначає С. 
Мельник, обмеження оплати праці чи розміру пенсій, або доходу в цілому для зайнятих пенсіонерів було б недоцільно, даний 
підхід може стосуватися окремих видів економічної діяльності і керівничих посад (в науці, на державній службі, в медицині та 
освіті).  

В наслідок вище викладеного, згаданим Законопроектом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи» пропонується установити для вчителів, лікарів, працівників культури замість пенсій за вислугу років виплату 
одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій, але тільки після досягнення 
пенсійного віку. Крім того, відповідна норма поширюватиметься на осіб, які на дату досягнення  пенсійного віку, працюють у 
закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за 
вислугу років відповідно до пунктів «е»-«ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають  страховий  стаж  
відповідно 30 і 35 років для жінок і чоловіків [14].  

З метою вирішення питання дефіциту коштів ПФУ Законопроектом передбачається також поступове  (протягом 5 років) 
збільшення необхідної вислуги для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та деяким іншим особам, 
запровадивши при цьому її календарне обчислення. Тобто, для визначення права на пенсію за вислугу років щороку на 1 рік, буде 
збільшена вислуга років з 20 до 25 календарних років [15]. Також пропонується обмежити пенсії максимальним розміром на рівні 
дванадцяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Обчислення стажу, який дає право на призначення 
грошової  допомоги та механізм її виплати здійснюватиметься в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що процеси, які характеризують фінансове становище ПФУ 
за останні роки, свідчать про залежність його бюджету від зростаючих щороку дотацій з державного бюджету. Однак рівень 
пенсійного забезпечення громадян залишається досить низьким: на початок 2010 р. більше 50% пенсіонерів отримували пенсії в 
розмірі від 600 до 800 грн., тобто лише на 4,71%-39,62% вище рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 
(573 грн.). При цьому основним чинником зростання дефіциту бюджету ПФУ виступає не стільки зростання частки населення, 
старше працездатного, скільки проблеми на вітчизняному ринку праці: зменшення частки працюючого населення в загальній 
чисельності населення України (зростання чисельності безробітних громадян, нелегальної зайнятості), тіньові процеси в сфері 
оплати праці, низький рівень заробітної плати. Таким чином, основні заходи, що має вжити уряд України повинні перш за все бути 
зосереджені на стабілізування стану вітчизняного ринку праці.  
 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 103

РЕЗЮМЕ 
В работе проведен анализ финансового положения Пенсионного фонда Украины (ПФУ), охарактеризованы основные факторы 
дефицита бюджета ПФУ в 2006-2009 годах. Проведен анализ формирования доходной части ПФУ и структуры его расходов. 
Определены перспективы дальнейшего реформирования отечественной системы пенсионного страхования. 
Ключевые слова: ПФУ, пенсионная система, пенсионное страхование, доходы и расходы. 
РЕЗЮМЕ 
У роботі проведено аналіз фінансового стану Пенсійного фонду України (ПФУ), охарактеризовано основні чинники  дефіциту 
бюджету ПФУ в 2006-2009 роках. Проведено аналіз формування доходної частини ПФУ і структури його видатків. Визначено 
перспективи подальшого реформування вітчизняної системи пенсійного страхування. 
Ключові слова: ПФУ, пенсійна система, пенсійне страхування, доходи і видатки. 
SUMMARY 
In job the analysis of a financial position of Pension fund of Ukraine (PFU) is given, the major factors of deficiency of the budget PFU in 
2006-2009 years are characterized. The analysis of formation of a profitable part PFU and structure of its charges is carried out. The 
prospects of the further reforming of domestic system of pension insurance are determined. 
Keywords: pension fund, pension system, pension insurance, incomes and charges. 
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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ ст. в економічній теорії і міжнародній практиці почали використовувати поняття 

Sustainable Development, яке українською мовою перекладається як сталий або стійкий розвиток. Під стійким розвитком розуміють 
таку модель соціально-економічного розвитку, яка забезпечує життєві потреби нинішнього покоління і не позбавляє такої 
можливості майбутні покоління через вичерпання природних ресурсів та деградацію навколишнього середовища. На засадах цього 
поняття ґрунтується концепція стійкого розвитку, прийнята на Всесвітній конференції ООН з питань навколишнього середовища і 
розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992р. [1, с. 40]. При цьому стійкий розвиток повинен виступати предметом дослідження у вигляді 
здатності регіону як соціо-еколого-економічної системи до саморозвитку, самодостатності в ринковому середовищі [2, с. 33].     

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналітичний огляд робіт, присвячених цій проблематиці, свідчить про те, 
що, по-перше, розв’язання економічних, соціальних та екологічних проблем і досягнення рівноваги між ними для забезпечення 
якісного життя людини перебуває у центрі всього, що має відношення до стійкого розвитку; по-друге, напрями розв’язання 
проблем стійкого розвитку безпосередньо пов’язані з комплексом проблем з ефективного функціонування соціально-економічних 
систем і, по-третє, у забезпеченні стійкого розвитку особливе місце займає проблема його інформаційно-аналітичної підтримки в 
площині трьох базових сфер: соціальної, економічної та екологічної. Це означає, що характеристики стійкого розвитку мають 
охоплювати в комплексі всі три вказані вектори виміру через систему відповідних показників–індикаторів [3; с. 90-91]. Під 
індикаторами стійкого розвитку розуміють такі показники, які використовуються для оцінювання якості життя людей, впливу 
людської діяльності на стан довкілля і здоров’я людей [4]. Індикатори встановлюються залежно від пріоритетів і завдань стійкого 
розвитку для конкретної території. Але проблема проведення оцінки стійкості функціонування територіальних економічних 
систем, вибору показників для оцінки, визначення їх оптимальної кількості, а також обробка отриманих результатів в сучасних 
умовах носе дискусійний характер і досі однозначно не вирішена. 
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Виділення невирішеної проблеми. Сьогодні для оцінки стійкого розвитку використовують індикатор справжнього прогресу 
(Genuine Progress Indicator – GPI) [5]. Його ще називають ”індексом сталого економічного добробуту” [6]. Він оцінює відносну 
ефективність економіки (впродовж визначеного часу) в забезпеченні кращої якості життя населення. Таке нововведення призводить 
до методологічних проблем, які ускладнюють міжрегіональний аналіз, та вказує на необхідність розроблення підходів до 
інтегрального оцінювання соціальних, економічних і екологічних показників. Аналіз бази даних розрахунку індексу людського 
розвитку [7; 8, с. 94-112] свідчить, що відносно добре розробленими є блок соціальних показників, а блоки економічних і 
екологічних показників потребує удосконалення. Тому, якщо розглядати економічний блок, то тут індикаторами економічного 
розвитку регіону слід вважати такі показники, які використовуються для оцінювання  рівня економічного розвитку, а в процесі їх 
побудови слід використовувати ідеї факторного аналізу, спрямованого на згортання визначеного апріорного набору статистичних 
показників у базові регіональні синтетичні критерії-індикатори рівня економічного розвитку регіону з метою забезпечення 
комплексної оцінки ефективності соціально-економічного розвитку регіонів як соціо-еколого-економічної системи.  

Мета наукової статті. За допомогою теоретично значущих результатів обґрунтувати відносно прості в практичному 
використанні моделі оцінки стійкого економічного розвитку в умовах невизначеності та ризику. 

Результати дослідження. Стан економіки потребує постійного аналізу, особливо у відношенні реального сектора 
економіки. Його розвиток визначається господарською кон’юнктурою, що враховує безліч окремих елементів економічного 
процесу, які є далеко не однозначними.  Протилежно направлена динаміка окремих показників господарської  кон’юнктури 
примушує шукати такий показник, який би зміг об’єднати інформацію, тобто агрегований показник. Ним може бути, на погляд 
деяких вчених, індекс господарської кон’юнктури. На необхідність використання агрегованого показника з метою оцінки 
загального стану економіки зверталась увага ще в кінці ХІХ - на початку   ХХ століття Непманом Шпаллартом, Де Фовилем, 
Жюленом, Персонсом та ін. [9; 10]. Подібні показники почали розроблятися у США ще у середині 30-х років ХХ століття після 
кризи. Так, У. Мітчел – відомий спеціаліст з питань вивчення економічних циклів [на протязі чверті століття  беззмінний директор 
Американського Національного бюро економічних досліджень (NBER)] і А. Бернс відібрали 21 показник, що, на їх погляд, 
першими сигналізували про вихід американської економіки з кризи 1937-1938 рр. У післявоєнний період робота у цій галузі 
проводилась в NBER під керівництвом Дж. Мура. У США різні індекси економічної кон’юнктури розраховуються і 
оприлюднюються  Міністерством торгівлі, Центром дослідження світового економічного циклу у Колумбійському університеті, 
Національній асоціації управління закупівлями (NАРМ) [11, с. 10]. 

Методики розрахунку єдиного показника господарської кон’юнктури запроваджувались як у західних державах, так і в 
Росії. Так, у 1923 р. У. Персонс збудував „Гарвардський барометр” – єдиний індекс „стану справ” для економіки США, який 
розраховувався як середньоарифметична зважена з відсоткових відхилень від лінійних рівнів ряду показників з елімінуванням 
сезонних відхилень [12]. Створення „Гарвардського барометру” стимулювало  спроби  розробити аналоги в Германії, Італії, Канаді, 
Франції, Швеції. У СРСР на початку 1922р. при Наркоматі фінансів було створено Кон’юнктурний інститут з метою вивчення 
динаміки господарського зростання, де група провідних спеціалістів (А.Л. Вайнштейн, М.В. Ігнатьєв, Є.С. Четвериков та ін.) 
розробили методику розрахунку агрегованих індексів, що характеризують стан національної економіки [13], зміст якої зводився до 
наступного: щомісячні дані  кожного з 26 первинних показників у натуральному вимірюванні відносились до їх середнього 
значення за базовий період; далі усі часткові індекси зводились у групові агрегати методом середньої геометричної простої, а далі – 
в єдиний показник кон’юнктури. Усередині кожної групи усі показники враховувались  з однаковою питомою вагою. Таким чином, 
узагальнюючий показник акумулював у собі основну частину інформації про зміни динаміки господарської кон’юнктури за певний 
термін часу. З початку 1930-х років, з введенням адміністративно-планової системи в економіці, ці дослідження припинилися.  У 
90-х роках ХХ століття, періоду ринкових реформ, проблема побудови агрегованих показників знов стала актуальною. Так, у Росії 
у 1993 р. А. Давидовим, В. Поповим і А. Френкелем було створено індекс „Ділові особи” для вимірювання господарської 
кон’юнктури на основі факторного аналізу за 13 показниками [14].  

У зв’язку  з тим,  що у ринковій економіці категорію „Господарська кон’юнктура” розглядають як співвідношення 
динаміки попиту і пропозиції (обсягу виробництва), саме ці два показники і було покладено у розробку індексу господарської 
кон’юнктури в Росії [15]. Уся сукупність макроекономічних показників умовно була поділена на дві групи. Одна з них  
характеризує індекс попиту господарської кон’юнктури, що відображує елементи сукупного попиту. Друга – виробничий індекс 
господарської кон’юнктури, який показує основні тенденції формування сукупного випуску.  Індекс попиту господарської 
кон’юнктури враховував наступні індикатори: 

 Для сфери споживання – це реальні доходи населення, вклади населення у банки, роздрібний товарооборот. 
 Для експортних операцій – це індекс цін на основний експортний товар – сиру нафту URALS. 
 Для інвестиційної сфери – це індекс кредитних вкладень банків у інвестиційні проекти російських підприємств. 
 Для характеристики загального стану сукупного попиту було використано ціновий показник – індекс цінового 

випередження, який показує на скільки швидше ростуть ціни у промисловості порівняно з цінами сфери споживання і 
розраховується як відношення індексу споживчих цін до індексу цін виробників промислової продукції. Практика свідчить про те, 
що чим більше „перегрів” у сфері попиту, тим більше  споживчі ціни відхиляються від цін виробників промислової продукції. 

  Принципи формування виробничого індексу господарської кон’юнктури подібні. Він враховував такі показники: 
зайнятість; наповнюваність портфелю замовлень; поточний обсяг виробництва; питома вага прибуткових підприємств; питома вага 
компаній у „доброму” і „нормальному” фінансовому стані; показник, що характеризує потенційні можливості підприємств за 
зміною сукупного випуску у перспективі; інвестиції у основний капітал. Самі індекси представляють собою лінійну комбінацію 
часткових показників з різними вагами. Таким чином, агрегований індекс господарської кон’юнктури - це лінійна комбінація 
найважливіших структурних елементів кон’юнктури: 

 nnjj xwxwxwxwy  ......2211   (1), де:  y – агрегований індекс господарської 

кон’юнктури; ,nw  - вага, з якою структурні елементи господарської кон’юнктури  входять в агрегований індекс; ,nx  - 

структурні елементи агрегованого індексу господарської кон’юнктури [11, с. 10].  

З метою визначення nw  було використано підхід, який базується на визначенні ваг показників за коефіцієнтами парної 

кореляції між ними:   
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/  (2), де ijr  - коефіцієнт парної кореляції між  i-м  і  j-м показниками (i, j = 

1,2,..., n) [15]. 
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На практиці за даною моделлю доцільно проаналізувати співвідношення індексу попиту господарської кон’юнктури та 
виробничого індексу господарської кон’юнктури з динамікою промислового виробництва в країні (регіоні).  Як свідчать досвід 
російських вчених, в Росії індекс попиту господарської кон’юнктури за останні роки суттєво випереджав індекс промислового 
виробництва. Зокрема, індивідуальні індекси попиту господарської кон’юнктури росли швидше, ніж випуск продукції 
промисловості, але стан у побутовій сфері Росії ще далекий від „перегріву”: індекс випередження споживчими цінами цін 
виробників менше 100%. Постійно зростає відрив індексу попиту господарської кон’юнктури від індексу промислового 
виробництва. Все це свідчить про те, що кон’юнктурні можливості, що надаються ринком, не повністю використовуються 
російськими підприємствами [11, с. 11]. 

Аналогічна ситуація спостерігається і в національній економіці України. Так, аналіз співвідношення індексу цінового 
випередження до індексу обсягу продукції промисловості за 2002-2010рр. свідчить про те, що індекс цінового випередження за 
період  2002-2010 рр. відставав від індексу обсягу продукції промисловості. Це, у свою чергу, свідчить про те, що стан у побутовій 
сфері  України ще також далеко від „перегріву” (табл. 1).    

Таблиця 1 
Динаміка  індексу цінового випередження та індексу обсягу продукції промисловості України за 2001-2009рр. 

Індекси (до попереднього року), %  
 

Роки 
споживчих цін [16, с. 

70;  17, с. 46] 
цін виробників пром. продукції 

[16, с. 72; 17, с. 7] 
цінового 

випередження 
промислової продукції [16, 

с. 109;  17, с. 7] 
А 1 2 3=1:2 4 

2001 112,0 108,7 103,0 114,2 
2002 100,8 103,0 97,9 107,0 
2003 105,2 107,6 97,8 115,8 
2004 109,0 120,5 90,5 112,5 
2005 113,5 116,7 97,3 103,1 
2006 109,1 109,6 99,5 106,2 
2007 112,8 119,5 94,4 107,6 
2008 125,2 135,5 92,4 94,8 
2009 112,3 114,3 98,3 78,1 
2010 109,1 118,7 91,9 111,0 

 
Як і в Росії, в Україні суттєвий відрив темпів зростання показників сукупного попиту від темпів промислового росту можна 

пояснити тим, що все більша частина купівельної спроможності вітчизняних споживачів віддає перевагу придбанню імпортної 
продукції, що тим самим зменшує реальні обсяги виробництва відносно потенційних. Левову долю (58,8%) в імпорті України у 
2010р. становили мінеральні продукти (34,9%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (10,5%) і механічне 
обладнання, машини та механізми, електрообладнання та їх частини, пристрої для записування або відтворення звуку (13,4%), яке, 
скоріше сприяє економічному росту країни, ніж стримує його  [17, с. 37-39].   

Таким чином, на наш погляд, при дослідженні сталого економічного розвитку мезо- чи макрорівнів України необхідно 
розраховувати виробничий індекс господарської кон’юнктури, індекс попиту господарської кон’юнктури, а також інтегральний 
індекс господарської кон’юнктури та досліджувати їх динаміку.  

При визначенні моделей сталого економічного розвитку доцільно також проводити аналіз економічної спроможності 
регіонів на різних рівнях дослідження національної економіки України, який дозволяє оцінити перспективи їх розвитку, що сприяє 
визначенню пріоритетних направлень регіональної політики, рішенню стратегічних проблем управління регіоном. Вищезазначене 
можна пояснити трьома основними підходами до виявлення сутності розвитку територіальних економічних систем: за першим 
підходом передбачаються інтегральна стійкість територіальних систем з погляду збалансованості їх підсистем, стабільності 
динаміки показників, позитивності структурних змін; за другим – стійкий розвиток тісно пов’язаний з питаннями економічної 
безпеки; за третім  - основним критерієм виступає рівень досягнення екологічної безпеки. 

Класифікація регіонів за рівнем економічної спроможності представляє зацікавленість з точки зору розв’язання проблем 
аналізу економічного потенціалу певного регіону, сприяє отриманню висновків перспективного і стратегічного менеджменту. 
Разом з тим, велике значення має системний аспект рішення класифікаційних задач, пов’язаних з оцінкою рівня економічного 
розвитку на регіональному рівні. Його особливості визначаються складом сукупності одиниць спостереження, яка є базою даних. 
Ця сукупність повинна формуватись на основі територіального  принципу і пов’язана з аналізом мікроекономічних факторів 
економічного розвитку регіону, удосконаленням ефективності управління регіональною економікою. 

В комплексі задач класифікаційного аналізу економічної спроможності регіону вагоме значення мають: визначення 
кількості та складу класифікаційних рівнів економічної спроможності; формування системи показників, яка повинна складатися з 
узагальнюючих, комплексних характеристик економічної спроможності; аналіз співвідношень між групами  регіонів, які 
відповідають різним рівням економічної  спроможності,  особливо тих  співвідношень,  які мають сталий  характер; отримання 
висновків за оцінкою економічної спроможності регіонів України (області чи району) та прийняття управлінських рішень щодо 
соціально-економічного розвитку регіону. Розв’язання вищезазначених задач у динаміці за певний термін часу сприяє правильному 
аналізу стану регіональної економічної системи, ступеню її спроможності, а також виявленню тенденцій і стратегічних перспектив 
економічного розвитку. 

Важливою особливістю формування бази даних є наявність уявлень про класифікаційні рівні. Доцільно виділяти наступні 
рівні економічної спроможності регіону за аналогом класифікації рівнів економічної спроможності великих і соціальновагомих 
підприємств [18]: 

 Абсолютна економічна спроможність. Регіон знаходиться у стані абсолютної рівноваги за усіма складовими оцінки у 
відповідності до усіх критеріїв. 

 Відносна економічна спроможність. Регіон успішно існує у бізнесі, мають місце труднощі, але вони успішно долаються, 
тому що працюють механізми адаптації. 

 Умовна економічна спроможність. Наявність хронічних порушень найважливіших параметрів усіх функціональних 
складових економічної спроможності. 

Розробляючи моделі стійкого економічного розвитку  регіону, на погляд авторів, доцільно в основу покласти сценарний 
підхід. Зумовлено це тим, що саме сценарії можуть бути використані в якості основних інструментів щодо ефективного прийняття 
рішень системою управління та координації адекватних дій. Сценарій розвитку певної системи – це необхідна проміжна ланка між 
етапами формування конкретних планів робіт щодо досягнення необхідної мети. Вони відображують зміни стану та характеристик 
елементів системи, використовуються в якості основних інструментів аналізу альтернативних варіантів розвитку ситуації при 
заданих цільових і критеріальних установках в умовах невизначеності, коли виникають труднощі безпосереднього формування 
конкретного плану проведення робіт щодо цілеспрямованого управління соціально-економічною системою [19, с. 18].  Отже, 
ситуаційним і одночасно об’єктивно орієнтованим методом відображення інформації про стан об’єкту дослідження і прийняття 
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необхідних дій щодо вивчення його динаміки є представлення послідовності стану об’єкту дослідження у вигляді вірогідних 
сценаріїв поведінки. Побудова сценаріїв спрямована на розв’язання таких проблем, як: виявлення пріоритетних моментів  розвитку 
об’єкту дослідження  та розробка на цій основі якісно різних варіантів динаміки його розвитку; усесторонній аналіз і оцінка 
кожного з отриманих варіантів, вивчення його структурних особливостей та можливих наслідків його реалізації. Синтезовані 
сценарії дозволяють адекватно відображати процеси поведінки соціально-економічної системи, розробляти стратегії організації та 
реалізації превентивних і оперативних заходів зміни ситуації, формувати стратегічні та тактичні плани дій, проводити якісний 
аналіз наслідків, прогнозувати дані передбачуваних збитків і ризиків.  Ключовим поняттям методології сценарного підходу є 
поняття „невизначеності” – ситуації, коли частково або повністю відсутня інформація про структуру та вірогідний стан системи або 
її середовища [20, с. 29], тому що саме при побудові сценаріїв  закладається основа для зменшення невизначеності розвитку 
соціально-економічної системи в процесах прогнозування, планування та управління у майбутньому. Саме тому, в першу чергу, 
необхідно дослідити види та джерела виникнення невизначеності   

При розробці сценаріїв розвитку не тільки соціально-економічної системи але й її регіонів в умовах невизначеності та 
ризику виділяють такі етапи:  

- Перший етап - Формування сукупності змінних, що досліджуються, та чисельності їх значень: постановка та уточнення 
мети дослідження; визначення елементів, середовища, каналів управління та аналізу видів невизначеності  соціально-економічної 
системи відповідно до мети дослідження; аналіз теоретичної та інформаційно-статистичної бази дослідження; визначення терміну 
дослідження; розробка на змістовно-теоретичному рівні альтернатив розвитку системи;  визначення кількості сценарних варіантів ( 
не більше семи - дев’яти). 

- Другий етап -  Побудова моделі системи: побудова блок –схеми сценарної моделі, шкали їх вимірювання, їх динаміки та 
діапазону; аналіз простору альтернативних  станів системи; вибір інструментарію моделювання та побудова математичної моделі 
системи, процедури ідентифікації та ідентифікація параметрів моделі; розробка для неоднозначно визначених елементів моделі 
критеріїв виділення сценарних областей та зразків; побудова сценарних областей та зразків, сценарних варіантів за допомогою 
сценарних зразків.  

- Третій етап – Заключний: змістовна інтерпретація отриманих результатів; наповнення сценарних варіантів експертною 
інформацією; оформлення результатів дослідження.  

Виходячи зі змісту сутності сталого розвитку та особливостей державного управління при імітаційному моделюванні 
стійкості соціально-економічного розвитку регіонів, в першу чергу, необхідно визначити класифікаційну ознаку, за якою регіони 
будуть відноситись до того чи іншого типу, та хто буде використовувати результати дослідження і з якою метою. 

Висновки та пропозиції. Сценарний підхід в моделюванні стійкого економічного розвитку регіону в умовах невизначеності 
та нестабільності виступає універсальним інструментом, що дозволяє здійснювати імітаційне моделювання траєкторії складних 
динамічних систем в умовах управлінських дій, які здійснюються різними суб’єктами управління і  переслідують різні цілі. Так, 
при проведенні адміністративно-територіальної реформи доцільно здійснити моделювання та прогнозування циклічної динаміки 
регіонів України, тому що управлінські рішення повинні враховувати територіальну диференціацію та специфіку стартових умов 
різних частин території, а саме: центру (обласного центру), біцентру (районів) та периферії (територіальних громад), які 
розвиваються у тісному взаємозв’язку між собою. 
 
РЕЗЮМЕ 
Исследованы и обоснованы относительно простые в практическом использовании модели оценки устойчивого экономического 
развития в условиях неопределенности и риска. Предложено при разработке модели устойчивого экономического развития региона 
использовать сценарный поход и определены его основные этапы. 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено та обґрунтовано відносно прості в практичному використанні моделі оцінки стійкого економічного розвитку в умовах 
невизначеності та ризику. Запропоновано при розробці моделі стійкого економічного розвитку  регіону застосовувати сценарний 
підхід та визначено його основні етапи. 
SUMMARY 
The models of estimation of steady economic development in the conditions of vagueness and risk simple in the practical use are explored 
and grounded relatively. It is offered for development of model of steady economic development of region to use a scenario hike and his 
basic stages are certain. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРУПНОГО И МЕЛКОГО КАПИТАЛА: ПРОТИВОРЕЧИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Химченко А.Н., доцент кафедры экономической теории Донецкого национального университета  

 
Постановка проблемы. В настоящее время роль малого бизнеса не ограничивается только его инновационным потенциалом. 

Малые предприятия оказывают значительное воздействие на характер и уровень интенсивности отраслевой конкуренции. 
Благодаря своим характеристикам малые предприятия могут быстро реагировать на постоянно меняющуюся конъюнктуру. 
Крупные предприятия являются более эффективными в том случае, когда вокруг них формируется эффективная система 
поставщиков из малых и средних предприятий – производственных, инновационных, сервисных, предприятий, предлагающих 
юридические и консалтинговые услуги. Только благодаря кооперации и конкуренции повышается гибкость крупного предприятия. 
Оно становится более приспособленным к быстрым изменениям требований рынка. Такой подход позволяет повысить скорость 
внедрения инноваций, качество конечного продукта. Существующие в настоящее время взаимоотношения между субъектами малых и крупных 
предприятий носят стихийный характер, что во многом определяется высокой степенью неопределенности и информационной непрозрачностью 
деятельности субъектов, не позволяющей крупным предприятиям рассчитывать на долговременные и взаимовыгодные отношения с ними. В связи с этим 
актуализируется проблема механизма взаимодействия этих субъектов хозяйствования и форм его реализации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам взаимодействия малого и крупного капитала уделяется 
значительное внимание в работах следующих авторов: Алимовой Т., Аникина Б., Блинова А., Бусыгина А., Бухвальда Е., Буянова 
В., Дмитриченко Л., Землякова Д., Календжяна С., Клейнера Г., Курченкова В., Лапусты М., Масленникова В., Сапсая Б., Силенга 
С., Сосны С., Спартака А., Старостина Ю. и др. Среди зарубежных авторов, проводивших исследования проблем  форм 
взаимодействия крупного и малого капитала, существенный вклад внесли:  Ананд В., Брикли Дж., Дарк Ф., Дельтей Ж., 
Кейвз Р., Лафонтейн Ф., Мерфи В., Мюррей Я. и др. 

Нерешенная часть проблемы. В экономической литературе взаимодействие крупного и мелкого капитала – актуальный вопрос на 
данном этапе развития экономики Украины. Однако до сих пор все еще не достаточно исследованы формы сотрудничества предприятий, 
владеющих малым и крупным капиталом, а также не определены основне противоречия данного взаимодействия. 

Цель статьи. Исседование и анализ основных форм взаимодействия крупного и мелкого капитала и определение противоречий 
данного процесса. 

Изложение основного материала. Взаимодействие крупного и мелкого капитала происходит посредством следующего механизма 
(рис. 1). 

На рисунке приведены следующие обозначения: 
О – объект; S – субъект; Р – поставленная цель; М – методы реализации цели; W – средства для осуществления 

поставленной цели; F – форма осуществления; R – результат; О0 – трансформированный объект; m – мониторинг; К – коррекция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель механизма взаимодействия малого и крупного капитала [1, с. 129] 
 
Механизм взаимодействия малого и крупного бизнеса обеспечивает реализацию особой системы экономических 

отношений, которая представляет собой трехкомпонентную структуру - государство, крупный бизнес, малые предприятия, в 
рамках которой осуществляется взаимовыгодное партнерство. Структура механизма взаимодействия малого и крупного бизнеса 
может быть представлена следующим образом: субъектом данного механизма являются малый и крупный бизнес во всех 
организационно-правовых формах, государственные организации, обеспечивающие реализацию механизма их взаимодействия, а также 
население, которое обеспечивает наличие социальной ориентированности во взаимодействии малого и крупного бизнеса. Объектом 
данного механизма являются процессы развития предпринимательства в целом, а методами и инструментами выступают меры по 
разработке, внедрению, контролю и поддержке механизма взаимодействия малого и крупного бизнеса [1, с. 129] 

В своей деятельности субъекты малого бизнеса вступают в противоречивые экономические отношения с крупным бизнесом. 
Противоречивость этих взаимоотношений заключается в том, что практически всегда, малое предприятие, вступая во взаимоотношения с 
крупным предприятием, рискует попасть в зависимость от своего партнера. Независимо от того, будь то банк, лизинговая компания или 
франчайзер, малому предприятию необходимо взвешивать все плюсы и минусы этого партнерства.  
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В процессе взаимодействия объекта и субъекта интеграции крупного и мелкого капитала возникают противоречия, которые в той 
или иной степени оказывают воздействие на функционирование малого бизнеса в контексте взаимодействия с крупным: 
противоречия сущностные, противоречия функциональные; противоречия, связанные с отношениями собственности; противоречия, 
носящие временный и постоянный характер; противоречия, связанные с переходным состоянием. В свою очередь, противоречия могут 
быть как внешними, так и внутренними. Предполагается также существование определенной субординации, проявляющейся в необходимости 
разрешения не всех противоречий одновременно, а наиболее важных (первостепенных) в данный конкретный момент развития [3]. 

Процесс исследования противоречий предполагает не только выявление наиболее острых противоречий и их систематизацию, но 
также и выяснение их источников, движущих сил, направлений, тенденций, определение форм разрешения. Такими формами могут быть 
институциональные формы взаимодействия малого и крупного бизнеса.  

В современной экономике основными формами интеграции крупного и малого капитала являются: субконтрактация – в 
производстве; франчайзинг – в производстве и сбыте; венчурное финансирование – в инновациях; лизинг – в финансировании; 
аутсорсинг; новый вид взаимодействия – промышленные кластеры (рис. 2) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Формы взаимодействия крупного и мелкого капитала (разработано автором) 
 
Субконтрактация как разновидность делового партнерства предполагает такую кооперацию малых форм капитала, при 

которой крупное предприятие на основе договора размещает заказ, определяет спецификацию изделий, предоставляет сырье или 
полуфабрикат для дальнейшей переработки и т.д., а исполнители (малые предприятия) осуществляют частичную или 
завершающую обработку предоставленного материала. При этом крупное предприятие может заключить контракт либо на 
производство готового изделия без собственного участия в его производстве (коммерческий вариант), либо на участие малых 
предприятий в отдельных стадиях технологического процесса (производственный вариант). 

Популярность субконтрактации обусловлена следующим:  
- более низкими издержками производства у субподрядчика;  
- временным недостатком производственных мощностей на крупном предприятии при перегруженном портфеле ее 

заказов;  
- потребностью в проникновении на рынок с малыми партиями товара без затрат на создание сбытовых систем;  
- обеспечением адаптации к «пиковым» ситуациям на рынке и т.д. [2, с. 47-48]. 
При большой загруженности малого предприятия заказами со стороны крупного контрактора, необходимо использование 

качественного оборудования, которое является достаточно дорогостоящим для малых предприятий. Для этого малым 
предприятиям целесообразно при заключении субконтрактных договоров параллельно заключать лизинговые договора, что 
позволит получать необходимое оборудование для производственных целей. В результате чего сократится срок исполнения 
заказов, повысится качество производимой продукции, и как следствие, субконтрактные отношения перейдут в разряд 
долгосрочных контрактов. 

Лизинг имеет большие перспективы при организации малых предприятий на базе активов крупных производств, так как отпадает 
необходимость в значительных разовых инвестициях. Кроме того, при лизинге часто используется товарная форма арендных платежей 
вместо денежной (поставки продукции, производимой на арендуемом оборудовании). Эти обстоятельства чаще всего и выступают в 
качестве определяющего фактора при участии малых предприятий в реструктуризации крупных [3]. 

Франчайзинг объединяет в себе преимущества как для крупного производства (экономия на управленческих расходах, 
рекламе, затратах на внедрение новых технологий и видов продукции ,  обучении  персонала), так  и  для  малого  бизнеса  
(высокая  «проникающая» способность, возможность локальных контактов и знание местных условий) [3]. 

Особенность франчайзинга заключается в том, что предприятия, работающие по договору франчайзинга, несмотря на 
юридическую самостоятельность, являются частью единой системы. Таким образом, франчайзинг, с одной стороны, помогает 
избежать многих сложностей, связанных с функционированием независимого малого бизнеса, а с другой - порождает проблемы, 
свойственные любой корпоративной структуре.  

По данным Международной ассоциации франчайзинга, средняя рентабельность инвестиций за первые 10 лет работы для 
обычных независимых предприятиях составляет около 300%. Для компаний же, работающих в рамках франчайзинговых 
соглашений, – более 600%. Из всех создающихся в мире независимых компаний в течение 3-х лет в среднем около 90% 
прекращают свое существование, в то время как для франчайзинговых компаний доля банкротов в первые 3 года составляет менее 
10%. В целом, за последние пять лет в мире менее 8% франчайзинговых предприятий оказались нежизнеспособными [3]. 

В целом, франчайзинг, как составляющая экономики Украины, находится на начальном этапе развития. По данным 
Ассоциации франчайзинга Украины, в нашей стране на сегодняшний день функционирует более 100 франчайзинговых сетей (для 
сравнения: в США их количество составляет более 1500, во Франции - более 750, в Польше – около 140). И хотя успешные 
примеры использования франчайзинга в Украине остаются достаточно редкими, в последние несколько лет их количество начало 
постепенно увеличиваться. 

В то же время эксперты отмечают, что развитие франчайзинга в Украине сдерживается целым рядом факторов, основными 
из которых являются: несовершенство законодательной базы, отсутствие у отечественных предпринимателей опыта работы в 
рамках франчайзинга, недобросовестное отношение к выполнению договорных обязательств и чужой интеллектуальной 
собственности, низкий уровень развития банковского кредитования и так далее [4]. 

Венчурное финансирование подразумевает все вложения в рискованные, с точки зрения финансовых результатов, проекты, 
прежде всего в области высоких технологий. Подобными операциями занимаются как специализированные независимые компании, так и 
дочерние предприятия крупных корпораций, мелкие инвестиционные предприятия и даже общества с ограниченной ответственностью  
[5]. 

Формально «аутсорсинг» – это передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса 
предприятия. Специалисты аутсорсинговых компаний при выполнении функций по заказу сторонних организаций используют 

Формы взаимодействия крупного и мелкого капитала 

субконтрактация 

франчайзинг Венчурное 
финансирование 

лизинг аутсорсинг 

Промышленные кластеры 
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такое определение: аутсорсинг - это организационное решение, которое заключается в распределении функций бизнес-системы в 
соответствии с принципом: «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он 
делает лучше других».  

Аутсорсинг является организационным решением, оптимизирующим конфигурацию бизнес-системы, исходя из этих трех 
параметров. Аутсорсинг – это заимствование на стороне. Причем заимствуются всегда вторичные функции относительно главной 
функции. 

В современной экономике аутсорсинг – это способ выделения отдельных структур крупного предприятия в 
самостоятельные бизнес единицы с целью повышения мобильности крупного предприятия. Данное выделение происходит, как 
правило, путем делегирования полномочий по управлению данным подразделением. Зачастую, такой аутсорсинг строится на 
родственных связях, при этом и крупное предприятие, и вновь созданное малое предприятие имеют один и тот же источник 
финансирования. В результате, при передаче малому предприятию второстепенных функций, крупное предприятие не теряет 
контроля над происходящим, при этом, получая все преимущества, которые есть у малых предприятий. По нашему мнению, такой 
вид аутсорсинга необходимо выделять в отдельную группу «семейного» аутсорсинга, который также можно назвать 
«монофинансовым» аутсорсингом. Можно сказать, что «семейный» аутсорсинг – это передача компанией части бизнес-функций внешней 
организации, которая является самостоятельной бизнес-единицей, но при этом у обеих компаний один и тот же инвестор и/или руководство компании 
аутсорсера связано родственными связями с владельцами передающей компании [5]. 

К основным преимуществам такого аутсорсинга, по сравнению с классическим аутсорсингом, можно отнести следующие: 
сводится к минимуму риск утечки информации и появления нового конкурента, использующего опыт и знания компании, при 
передаче на аутсорсинг сразу нескольких важных функций; нет опасности снижения качества выпускаемой продукции из-за 
недобросовестности аусорсера; сохраняется логистическая стыковка между внутренними системами предприятия и системами 
аутсорсинговой фирмы; сохраняется контроль за всеми ресурсами предприятия и др. [5]. 

В среде малого бизнеса лидирующая роль по формированию системы производственно-кооперационных и иных 
взаимодействий с представителями крупного бизнеса, несомненно, принадлежит представителям малого промышленного бизнеса, 
которые могут образовывать кластер предприятий. В современной промышленной политике кластер - это группа географически 
соседствующих и интеграционно взаимодействующих компаний и связанных с ними организаций, функционирующих в 
определенной отраслевой (многоотраслевой) сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Другими словами, кластер в общеэкономическом смысле представляет собой группу географически локализованных 
взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных услуг, 
предприятий инфраструктуры, научно-исследовательских центров, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга в 
достижении определенного хозяйственного эффекта и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и, 
следовательно, кластера в целом. Таким образом, одним из отличительных признаков промышленного кластера в общей модели 
производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования является принцип территориальной 
локализации [5]. 

Взаимодействие крупного и мелкого капитала можно рассматривать с позиции отношений собственности (основание 
одного предприятия другим) со стороны четырех форм взаимодействия (табл. 1). 

Таблица 1 
Формы взаимодействия малого и крупного капитала [6, с. 37]. 

Форма взаимодействия Крупное предприятие Малое предприятие 
1 форма основатель основанное предприятие 
2 форма кредитор заемщик 
3 форма поставщик покупатель 
4 форма покупатель поставщик 

 
Форма взаимодействия «основатель – основанное предприятие» предполагает, что крупное предприятие является 

основателем малого предприятия. При этом крупное предприятие может преследовать несколько целей: 
А) малое предприятие создается с целью участия в общем бизнес-процессе крупного предприятия как поставщик 

комплектующей продукции, услуг; 
Б) малое предприятие не берет участие в бизнес-процессе крупного предприятия, рассматривается или как финансовое 

участие крупного предприятия, или как стратегически интересный проект [6, с. 36-37]. 
Форма взаимодействия «кредитор - поставщик» - это тип сотрудничества, который предусматривает предоставление 

кредита крупной компании, при этом производителем является малое предприятие, которое входит в крупную компанию и 
является поставщиком инновационных технологий. Финансовые институты не рискнули бы выделять кредит малому предприятию 
под новые технологии [6, с. 37]. 

Форма взаимодействия «поставщик - покупатель» осуществляется между малым и крупным предприятием в зависимости 
от наличия или отсутствия «производственной функции» у малого предприятия. Крупное предприятие – поставщик может 
выступать: поставщиком сырья, материалов и комплектующего для малого предприятии; поставщиком услуг по производству и 
изготовлению готовой продукции по заказу малого предприятия; поставщик услуг по сбыту продукции малого предприятия [6, с. 
37]. 

Форма взаимодействия «покупатель - поставщик» позволяет найти малому предприятию постоянный и надежный канал 
сбыта своей продукции или услуг [6, с. 38]. 

Позитивным в сотрудничестве крупных и мелких предприятий является то, что малое предприятие минимизирует риски 
банкротства, подкрепляя себя надежным партнером с крупным капиталом, а также происходит пролонгация взаимодействие 
партнеров, способствует их стабильности и надежности, что позволяет использовать различные формы взаимодействия. 

Также в процессе взаимодействия крупного и мелкого капитала решается ряд проблем: 
- проблема управления на крупном предприятии. Решается с помощью сотрудничества или основания малого предприятия, 

которое владеет гибкостью при принятии управленческих решений и мобильностью реакции на изменение внешней среды; 
- проблема малого предприятия, возникающая при поиске финансовых ресурсов для расширения деятельности. Решается 

сотрудничеством с крупным предприятием, которое имеет успешный опыт в работе с финансовыми ресурсами; 
- на крупных предприятиях не редко возникают инновационные идеи, на реализацию которых не хватает человеческих или 

предпринимательских ресурсов, которые можно найти в малом предприятии. Следовательно, инновационная идея находит свою 
реализацию на малом предприятии; 

- при выходе на рынок малого предприятия с новым продуктом возникает проблема отсутствия информированности 
потребителей. Решение данной проблемы обеспечивает крупное предприятие, находящееся на рынке длительное время и имеют 
известную торговую марку. 

Выводы. В процессе взаимодействия крупного и мелкого капитала возникают противоречия сущностные, противоречия 
функциональные; противоречия, связанные с отношениями собственности; противоречия, носящие временный и постоянный характер; 
противоречия, связанные с переходным состоянием. В свою очередь, противоречия могут быть как внешними, так и внутренними.  
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В современной экономике основными формами интеграции крупного и малого капитала являются:  субконтрактация - в 
производстве; франчайзинг - в производстве и сбыте; венчурное финансирование - в инновациях; лизинг - в финансировании;  
аутсорсинг; новый вид взаимодействия – промышленные кластеры . 

Взаимодействие крупного и мелкого капитала также можно рассматривать с позиции отношений собственности (основание 
одного предприятия другим) со стороны четырех форм взаимодействия: форма взаимодействия «основатель – основанное 
предприятие»; форма взаимодействия «кредитор - поставщик»; форма взаимодействия «кредитор - поставщик»; форма 
взаимодействия «покупатель - поставщик». 

Ни одно явление современной общественно-экономической жизни нельзя характеризовать однозначно как положительное или 
отрицательное. Взаимоотношения малого и крупного бизнеса - не исключение. Именно существование преимуществ и недостатков для 
обеих сторон дает возможность развивать и совершенствовать его. От совокупности и превалирования отдельно взятых характеристик 
в каждом конкретном случае будет зависеть положительное или отрицательное решение о вступлении во взаимоотношения. А 
современное формирование новых тенденций и направлений его развития только способствует положительному решению данного 
вопроса.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены основные формы взаимодействия крупного и мелкого капитала, а также противоречия, возникающие в данном 
процессе. Определены позитивные и негативные стороны взаимодействия крупного и мелкого капитала. 
Ключевые слова: крупный капитал, мелкий капитал, взаимодействие крупного и мелкого капитала, противоречия взаимодействия крупного 
и мелкого капитала. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті основні форми взаємодії великого і дрібного капіталу, а також протиріччя, що виникають в цьому процесі. Визначені 
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Постановка проблеми: Центральне місце в системі механізмів розподілу й використання обмежених ресурсів у ринковій 

економіці займають конкуренція й ціни. У той же час, процес перерозподілу ресурсів, забезпечення правової бази для 
функціонування господарюючих суб'єктів, здійснення економічної політики незмінно залишається функцією держави, 
доповнюючи ринковий організаційно-господарський механізм. Про масштаби економічної діяльності держави свідчать державні 
видатки й доходи, частка держави в перерозподілі національного доходу. 

У зв'язку із цим, у сучасній економічній науці й практиці незаперечну актуальність мають питання обсягу, динаміки й 
структури державних видатків і, відповідно, ступеню навантаження на економіку. Усестороннє вивчення цих проблем, як щодо 
кожної окремої країни, так і світової економіки в цілому, дозволяють правильно й ефективно розробляти державну економічну 
політику, формувати систему механізмів забезпечення достатнього інтенсивного економічного збільшення національної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Вагомий внесок в наукову розробку проблем державного регулювання, 
державного навантаження на економіку, державних витрат внесли такі російські вчені як Гайдар Е. Ілларионов А., Пивоварова Н., 
Кудров В., Попов В. В українській науковій літературі ці разні аспекти цього питання знаходять своє відображення у роботах А. 
Гальчинського, В. Геєця, В. Кравченка, А. Кредісова, М. Павлишенка, Д. Полозенка, В. Суторміної, В. Федосова, C. Слухая, А. 
Філіпенка, В. Черняка та ін. 

 Виділення невирішеної проблеми: Не зважаючи на існування в економічній літературі широкого спектру напрацювань з 
питань налогово-бюджетного регулювання, державних витрат, налогового тягару, цілісного комплексного дослідження з метою 
всебічного вивчення залежності приросту ВВП та рівня державного навантаження на економіку донині в Україні не проводилося. 
До теперішнього часу не вирішено на скільки тісний зв’язок існує між розміром частки державних витрат і темпами зростання 
ВВП. 

Мета наукової статті: Основною метою даної роботи є обґрунтування взаємозалежності державного навантаження на 
економіку та зростання ВВП в країні на прикладі розвинених держав світу та України. 

Результати дослідження: 
Перш за все, визначимо, що представляє собою об’єкт нашого дослідження – державне навантаження на економіку. 

Державне навантаження на економіку можна трактувати, як рівень бюджетних (національний та місцеві бюджети) й 
позабюджетних (позабюджетні, цільові фонди) видатків, що витрачаються державою на її розсуд для вирішення поточних та 
довгострокових соціальних, політичних, економічних, оборонних завдань.  

В більшості випадків в економічній літературі та на практиці роль держави вимірюється співвідношенням держвитрат до 
ВВП. Якщо бюджет зводиться з профіцитом, то останній необхідно додати до витрат, тому що це частка державного тягарю. Деякі 
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фахівці вважають, що до цієї суми варто додати витрати державних підприємств, але у більшості випадків цього не роблять у 

зв’язку з тим, що держпідприємства покривають свої витрати за рахунок своїх же доходів [1]. 
Ми будемо відносити до державних витрат: витрати зведеного бюджету (консолідованого, розширеного уряду) та витрати 

позабюджетних фондів.  
Державні видатки, використовуючи такі джерела як податки (на доходи, на товари та послуги, на капітал), емісія грошей, 

реалізація державних цінних паперів, міжнародні позики уряду, а також кошти різних позабюджетних (цільових) фондів, 
виконують наступні функції: політико-правову, соціальну, економічну. 

Державні видатки на підтримку й регулювання економіки є найбільш ефективними. Саме їх розмір повинен бути 
максимально можливим, тобто передбачає політику держави на їх збереження й збільшення. 

У той же час, забезпечення виконання усіх функцій у повному обсязі залежить від можливостей кожної окремої країни. 
Одни з них можуть прийняти на себе лише головні функції, при цьому обсяг виконуваної роботи та витрат у рамках кожної з них 
можуть бути різними. Інші функції в основному характерні для розвинутої соціальної держави, яка здатна витрачати значні кошти 
на соціальні та екологічні цілі.  

Необхідно відзначити, що взаємозв’язок державних видатків і економічного зростання має неоднозначний характер (рис. 
1). 

 

Рис. 1. Напрямки впливу державних видатків на економічне зростання 
 
У випадку ефективного виконання основних державних функцій, таких, як захист прав і свобод громадян і гарантування їм 

певного набору благ, темпи економічного росту, найімовірніше, будуть прискорюватися.  
Державні витрати сприяють вирішенню проблеми дисбалансу між зростанням виробництва та споживання, сприяють 

зняттю соціальної напруги та забезпечують підтримку малозабезпечених верств населення, здійснюють фінансування державних 
органів, які виступають гарантом стабільності суспільства, а також забезпечують фінансування таких стратегічно важливих сфер 
національної економіки, як наука, освіта, охорона здоров'я, військова сфера тощо, де залучення приватних вкладень є або 
недоцільним, або неприбутковим.   

У той же час, сьогодні стає досить складно визначити, де і якою мірою дійсно необхідна державна присутність. Наприклад, 
захист прав фізичних і юридичних осіб у судновій сфері, встановлення загальних умов функціонування бізнесу й т.п. сприяють 
ефективному функціонуванню ринкової економіки. Крім того, деякі складові інфраструктури й забезпечення вимог національної 
безпеки також є переважно державними функціями. У той же час, багато перерахованих функцій у сучасному суспільстві знаходять 
досить ефективне прикладення приватного капіталу, а доцільність високих військових видатків уже давно обговорюється в 
наукових і суспільних колах. Те ж саме стосується й таких сфер, як освіта, охорона здоров'я, наука й т.д. 

Вважається, що чим більше держава намагається розширити свої функції й сфери впливу, протиставляє себе приватному 
сектору, тим менш продуктивними стають державні видатки, що гальмує економічне зростання. Крім того, у сучасних умовах, коли 
НТП стає основним фактором інтенсивного економічного зростання, а інноваційна активність – провідною умовою 
конкурентоспроможності на будь-якому ринку, приватний сектор показує значну перевагу над державним в ефективності й 
оперативності реагування на названі тенденції.  

Так, яскравим прикладом може послужити діяльність ТНК у сфері науки й технологій, на частку яких доводиться 
практично половина глобальних видатків на НДДКР і не менш 2/3 комерційних видатків на дослідження й розробки (близько 450 
млрд. дол. США). Варто підкреслити, що такі видатки найбільших ТНК (наприклад, Форд, Даймлер Крайслер, Сіменс, Тайота, 
Дженерал Моторс – більше 5 млрд. дол. США) значно перевищують відповідні витрати багатьох країн [2, с. 50].  

У зв’язку з цим і виникає виправдане питання про оптимальний розмір державних видатків. Тому що, маючи основним 
джерелом податкові надходження (до бюджету та цільових фондів), державні витрати створюють передумови для зростання 
податкового тягарю на економіку, який являє собою втрати економічної ефективності, спричинені падінням виробництва і 
споживання оподатковуваних товарів нижче оптимального рівня, а також зменшенням ресурсів, що спрямовуються на виробництво 
приватних благ, внаслідок їх перерозподілу на користь виробництва суспільних благ [3]. І зрештою, це викличе на стільки значні 
економічні втрати платників податків, які не будуть покриті навіть вигодами від продуктивних державних видатків (використання 
об’єктів інфраструктури, і від підготовки за рахунок держави кваліфікованої  робочої сили тощо).  

Отже, вплив державних видатків на економічне зростання є безперечним, однак його позитивність залежить від цілого 
комплексу факторів: 1) оптимальна величина держвитрат; 2) їх структура, тобто продуктивність; 3) доцільність їх використання в 
конкретних сферах; 4) їх переваги перед приватним капіталом (можливість або неможливість його використання); 5) рівень 
розвитку економіки та реалізація стратегічних завдань і т.д. 
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Негативним аспектом державних витрат виступає можливість їх перевищення над державними доходами, що викликає 
зростання державного дефіциту, з яким пов’язані такі руйнівні для національної економіки явища, як інфляція, зростання 
державного боргу тощо, а, отже, стимулює виникнення економічних криз та уповільнення економічного зростання. 

Вилучаючи з приватного сектору частину ресурсів, держава перерозподіляє їх на свій розсуд. Ефект від здійснення таких 
операцій повинен бути вище у порівнянні з можливість використання цих коштів без впливу держави.  

Проте не варто забувати, що такий ефект не може бути чисто матеріальним. Частина коштів держава використовується на 
власне утримання, забезпечення безпеки громадян, оборону державних кордонів, проведення зовнішньої політики тощо.    

Таким чином, між державними витратами та темпами економічного зростання існує цілком зрозумілий діалектичний 
зв’язок. З одного боку на економічний розвиток впливає те, скільки коштів, у якій пропорції та структурі держава витрачає на 
забезпечення соціальних заходів, утримання державних органів та програми іншого характеру. З іншого – обсяг та структура цих 
витрат від рівня економічного розвитку держави. Стійке зростання ВВП дозволяє скоротити держвитрати за рахунок усунення 
внутрішнього та зовнішнього боргу, скорочення виплат по безробіттю, підтримці незаможних тощо.   

Ряд вчених, що займаються питаннями навантаження на економіку, приходять до висновку, що існує прямий взаємозв’язок 
між часткою держвитрат та економічним зростанням. Так, деякі автори [4] однозначно стверджують, що збільшення державних 
витрат негативно позначається на темпах економічного розвитку. Вони, навіть, доказують, що цілеспрямованою політикою 
зменшення держвитрат можна стимулювати економічне зростання у необхідних для держав масштабах. Інші фахівці дотримуються 
думки, що без достатніх обсягів витрат держава просто втрачає можливість реалізовувати свої функції та втрачає рівновагу. Але на 
наш погляд ближчі до істини думки тих вчених [5], які вважають, що однозначно визначити взаємозв’язок між розміром держави та 
темпами зростання ВВП практично не можливо, занадто багато факторів, що впливають на економічних розвиток кожної держави, 
і їх значущість часто буває більшою, крім того, сам етап розвитку, історичний контекст, менталітет суспільства, культурні цінності 
тощо визначають реакцію суспільства на той чи інший рівень державних витрат.  

Щоб оцінити ефект від використання державою ресурсів, що знаходяться у її розпорядженні, зіставимо рівень державних 
витрат із темпами зміни (зростання чи скорочення) валового внутрішнього продукту за вибіркою у 35 країн світу (табл. 1, рис. 2). 

Таблиця 1 
Зіставлення рівня державних витрат із темпами зростання реального ВВП, 2001 р. 
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1.  Казахстан 23,4 13,5 19. Португалія 40,7 1,7 
2.  Корея 23,4 3,8 20. Норвегія 40,8 2,7 
3.  Китай  23,9 8,8 21. Нідерланди 41,3 1,4 
4.  Ірландія 30 5,8 22. Словенія 42,6 2,7 
5.  США 30,4 4,6 23. Польща 43,1 1,1 
6.  Австралія 31,4 2,5 24. Чехія 44,2 2,5 
7.  Литва 31,7 6,6 25. Фінляндія 44,6 1,1 
8.  Нова Зеландія  34,7 2,6 26. Італія 45,3 1,8 
9.  Росія 36,5 5,1 27. Германія 45,7 0,8 
10.  Японія 36,9 0,2 28. Бельгія 46,3 0,9 
11.  Естонія 37 7,7 29. Білорусь 46,8 4,7 
12.  Латвія 37,2 8 30. Австрія 47,9 0,7 
13.  Україна 37,4 9,2 31. Данія 49,4 0,7 
14.  Канада 37,8 1,8 32. Франція 50,8 2,1 
15.  Іспанія 38,1 2,8 33. Греція 51 4,3 
16.  Великобританія 38,4 2,3 34. Угорщина 51,9 3,8 
17.  Люксембург 39,3 2,2 35. Швеція 52,9 1,1 
18.  Ісландія 39,9 2,2     

y = -0,2223x + 12,383

R2 = 0,3485
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Рис. 2. Зв’язок темпів зростання ВВП із розміром частки державних витрат 
 
На основі приведених даних можна відмітити деяке спостереження: країни, що знаходяться на самому початку списку все 

ж мають більш високий приріст ВВП, ніж інші. Проте, цей загальний висновок не є закономірністю, тому що спостерігається 
досить багато відхилень від цієї тенденції.   
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Для того, щоб уточнити, чи дійсно рівень державного навантаження оказує прямий вплив на зростання реального ВВП, 
оцінімо залежність цих показників у динаміці за період 1990-2006 рр. за вибіркою розвинених країн світу – США, Японія, Франція, 
Німеччина та Велика Британія. Ми обрали саме групу розвинених країн, виходячи з того, що у досліджуваний період ці країни не 
зазнавали суттєвих політичних та соціально-економічних криз на відміну від постсоціалістичних країн та нових індустріальних 
країн. Тому саме їх досвід здатен відобразити найбільш вірні тенденції. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу росту реального ВВП від зміни частки державних витрат (табл. 2) свідчать, 
що залежність темпів приросту ВВП від частки держвитрат власна для кожної з досліджуваних країн. Так, такий зв'язок більш 
тісний для Японії та Великобританії, менш тісний для Німеччини, а для США та Франції його практично не існує. 

Таблиця 2 
Результати кореляційно-регресійного аналізу росту реального ВВП від зміни частки державних витрат у деяких розвинених 

країнах 

Показник Сутність показника США Японія Франція Німеччина 
Велика 
Британія 

Множинний R Тіснота зв'язку (-1 – 1) 0,020141 0,547496 0,121248 0,355278 0,54883 

R-квадрат 
Адекватність регресивної 
функції обраним 
даним (0 – 1) 

0,000406 0,299752 0,014701 0,126222 0,301215 

F 

Значення критерію 
Фішера 
(значимість всіх 
регресійних 
коефіцієнтів) 

0,006087 6,420985 0,223807 2,166834 6,465817 

1,440487 2,806502 0,69373 1,695143 3,211055 

t-статистика 

Значимість кожного 
регресійного 
коефіцієнта 
(|0 – 1| – незначний, 
|1 – 2| – відносно значний, 
|2 – 3| – значний, 
більш |3| – дуже значний) 

-0,07802 -2,53397 -0,47308 -1,47202 -2,5428 

 
Отримані результати говорять про те, що існує певна залежність темпів приросту ВВП від частки держвитрат. Проте ця 

залежність не є достатньо тісною, щоб можна було говорити про те, що держвитрати виступають настільки вирішальним фактором, 
що за допомогою тільки зміни їх розміру держава може напряму стимулювати економічне зростання. Тобто ступінь державного 
навантаження на економіку виступає лише одним із цілої системи факторів впливу на ВВП. Варто врахувати і те, що тіснота цього 
зв'язку залежить від національних особливостей, які дуже важко оцінити та розрахувати.   

Варто, відзначити таке припущення: при здійсненні наших розрахунків – ми використовуємо однофакторну модель, хоча 
розуміємо, що на економічне зростання в країні впливає ціла система факторів, і державне навантаження – тільки один з них. Проте 
наша задача – з’ясувати, чи є взагалі залежність між цими показниками. Крім того, ми аналізуємо тільки п’ять країн, але, на наш 
погляд, цього достатньо щоб зробити висновок, який нас цікавить.  

Якщо розглянути динаміку приросту ВВП та державного навантаження на економіку України, то можна відмітити у 
більшості періодів практично дзеркальне відображення: чим більші державні витрати, тим меншим є зростання ВВП, що 
характерно для періоду 1992-1999 рр. і навпаки. Проте з 2002 р. ця тенденція вже не зберігається, а 2004 р. свідчать про те, що 
зростання ВВП відбувалося при достатньо суттєвому підвищенні держнавантаження на економіку. Використаємо статистичний 
апарат (кореляційно-регресійний аналіз) для підтвердження цієї тенденції (рис. 3.). 

y = -1,1088x + 46,22
R2 = 0,6634
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Рис. 3. Залежність темпів приросту ВВП України від зміни державного навантаження на економіку 

 
Результати парної регресії вказують на те, що дійсно є достатній зв’язок між темпами зростання ВВП країни та державним 

навантаженням на економіку (Множинний R = 0,814522486; R-квадрат = 0,663446879; Нормований R-квадрат = 0,643649637; F-
статистика = 33,5120855; t-статистика = 5,563351368; -5,788962386). Проте тіснота цього зв’язку не є однозначною. Крім того, на 
зміни обох цих показників у досліджуваний період впливала значна кількість факторів: становлення української держави, 
перебудова політичного, економічного, соціального механізму її функціонування, кризові явища (порушення господарських 
зв’язків, гіперінфляція, перехід до ринкової економіки тощо). Таким чином, зміни ВВП також можна обгрунтувати факторами 
перехідного періоду. Крім того, спостерігаються досить значні відхилення від загальних тенденцій. 

Щодо оптимального рівня державних витрат у ВВП країни, то на основі дослідження тенденцій зазначеного періоду, 
можна назвати максимальний рівень у 45%. Проте, останні спостереження свідчать про стабілізацію держвитрат на рівні 35-37%. За 
період 2009-2010 рр. – близько 39,5%. Таке зростання має неефективний характер. Тобто зростання держвитрат має низьку 
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прозорість обліку зобов'язань у країні, популістську спрямованість. Як результат, значні соціальні виплати у сполученні зі 
зростанням світових цін на продукти харчування не тільки не сприяли скороченню нерівності в доходах, а і призвели до інфляції 
[6]. 

Порівняємо рівень навантаження на українську економіку із світовим досвідом. На наш погляд, доцільно буде порівнювати 
показники України, починаючи із 1999 р., коли відбулася певна стабілізація національної економіки та суспільства і політика 
держави набула скільки-небудь урівноваженого характеру.  

Так, за даними дослідження навантаження на економіку України складало в середньому за 10 останніх років 38,3%. Це 
дозволяє віднести Україну до групи країн із середнім рівнем держвитрат у ВВП. В групі країн, що розвиваються, Україна також 
займає позиції у середині списку. 

Як вже відмічалося, для більшості постсоціалістичних країн характерний середній рівень державного навантаження на 
економіку, а розвинені країни характеризуються більш високими витратами держави. Крім того, таке різке збільшення державних 
витрат взагалі може мати не прогнозовані негативні наслідки. Особливо, якщо врахувати те, що їх збільшення відбувається досить 
спонтанно та без підвищення ефективності. 

Висновки та пропозиції: 
На основі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: 
1. При аналізі держвитрат дослідники приходять до суперечливим висновків – деякі роботи доводять негативний чи 

позитивний зв'язок між розміром держвитрат та економічним зростанням, інші – стверджують, що зв'язок або є незначущім 
(неможна зробити висновок про позитивний чи негативний зв'язок), або результати нестійкі.   

2. В результаті проведеного власного дослідження ми виявили, що не існує однозначної тісної взаємозалежності між 
рівнем державного навантаження на економіку та темпами росту реального ВВП, щоб можна було впевнено констатувати 
негативний чи позитивний вплив їх розміру на економічне зростання в країні. Тому, на наш погляд, автори, які стверджують, що 
шляхом їх зменшення або збільшення можна напряму регулювати зростання ВВП в країні, роблять некоректні висновки.  

3. Проте доволі складний діалектичний зв’язок між держвитратами на ВВП країн все ж існує, і ігнорувати його не варто. У 
той же час, робити конкретні висновки можна тільки з урахуванням історичних передумов розвитку кожної окремої країни, 
поточної ситуації в державі, ефективності структури держвитрат, ідеологічно-культурних та ментальних міркувань тощо.  

5. Не можна також однозначно сказати, чи то витрати держави впливають на темпи зміни ВВП, чи навпаки – зміни у 
розвитку країни (збільшення чи зменшення ВВП та, відповідно, ВВП на душу населення) гнучко впливають на розміри держави. 

6. У загальному вигляді можна сформулювати таку аксіому: на економічне зростання в країні негативно впливає, як 
занадто високе, так і занадто мале державне навантаження на національну економіку. Для кожної країни існує власний 
оптимальний рівень держвитрат у ВВП, на який впливає уся сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів її розвитку та політики 
уряду, і який гнучко реагує на будь-які зміни кон’юнктури.  

7. Аналіз залежності темпів зростання ВВП та частки держвитрат в Україні дало змогу виявити такі особливості:  

 У період 1992-2001 рр. спостерігався доволі помітний взаємозв’язок досліджуваних показників, проте наступний 
період не показав такої тісноти. В цілому можна сказати, що ці показники показують залежність, проте її вірогідність є спірною.  

 Враховуючи недостатню кількість спостережень, а також специфіку та глибину перетворень в Україні протягом 
досліджуваного періоду, робити які-небудь конкретні висновки взагалі не коректно. На зміни обох показників вплив оказував 
величезний масив факторів, визначити значущість кожного з яких практично не можливо. 

 За приведеними даними логічно можна визначити максимальний рівень навантаження на економіку України, і він 
складає 45%.  

 Існують додаткові фактори, що унеможливлюють висновки щодо впливу держвитрат та прорахування їх ефективного 
рівня – це політична нестабільність, в умовах якої практично відсутня стратегічна направленість державної політики, а урядові 
рішення мають популістський характер. 
 
РЕЗЮМЕ  
Статья посвящена обоснованию взаимозависимости государственной нагрузки на экономику и роста ВВП в стране на примере 
развитых государств мира и Украины. 
Ключевые слова: государственная нагрузка на экономику, государственные расходы. 
 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена обґрунтуванню взаємозалежності державного навантаження на економіку та зростання ВВП в країні на прикладі 
розвинених держав світу та України. 
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SUMMARY 
Article is about the substantiation of the interdependency of the public pressure on the economy and GDP growth in the country by the 
example of developed states and Ukraine.  
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Постановка проблеми. Прискорення темпів соціально-економічного розвитку нашої країни великою мірою визначається 
сутністю її інвестиційної політики, спрямованої на інноваційні зрушення в галузях, які потребують першочергових структурних 
змін, модернізації й технічного оновлення виробництва, впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних 
технологій. 

Об’єктивна необхідність і значний інтерес до питань максимальної реалізації інвестиційного потенціалу України і 
підвищення інвестиційної активності обумовлені, по-перше, значущістю ефективного інвестування у соціально-економічний 
розвиток країни та її регіонів, по-друге, несформованістю та недовикористанням існуючого інвестиційного потенціалу, і по-третє, 
відсутністю дієвих механізмів його нарощування.  

Саме інвестиційний потенціал регіону найповніше та найсистемніше дозволяє відобразити реалії, перспективи та 
можливості кількісного та якісного зростання інвестування в регіоні та визначити коло необхідних і найдоцільніших для 
кожної території заходів, інструментів і механізмів інвестиційного розвитку. Ефективний та послідовний процес 
формування і нарощування інвестиційного потенціалу регіону є запорукою того, що інвестиційна активність в ньому 
активізується, стане прогнозованою та адекватною можливостям і потребам регіону в інвестиціях. Співпадіння інтересів 
населення регіону з інтересами інвесторів виводить завдання нарощування інвестиційного потенціалу регіону з розряду 
часткових в розряд загальних завдань сталого розвитку регіонів. Специфіка поточного моменту робить його не просто 
ключовою, а найпріоритетнішою. 

У контексті потреби нагальних якісних змін в економічній політиці нашої держави та включення її в систему 
світогосподарських відносин як повноправного, самостійного та конкурентоспроможного суб’єкта, питання формування і 
постійного нарощування інвестиційного потенціалу країни в цілому та кожного її регіону зокрема є на сьогодні одними з 
найактуальніших. Адже саме з пожвавленням інвестиційних процесів, які закладені в основах господарської діяльності, 
пов’язують сталість економічного зростання країни, проведення структурно-технологічних і соціально-економічних 
перетворень. Так у рейтингу 2010 року Україна поліпшила в порівнянні з 2009 роком свою інвестиційну привабливість і 
перемістилася з 62-го на 74 місце, опинившись між Буркіна-Фасо (Африка, 73-е місце) і Республікою Східний Тімор 
(Індонезія, 75 місце) [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шляхи, методи та інструменти реалізації інвестиційного потенціалу для 
задоволення зростаючої потреби в капітальних вкладеннях на макро-, мезо- та мікрорівнях є предметом багатьох наукових 
досліджень, постійних дискусій та аналізуються як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі з інвестиційної проблематики. 

 Проблеми дослідження наявного стану та можливостей оптимізації використання інвестиційного потенціалу регіону в своїх 
роботах досліджували такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як Р.Коуз, А.Бакітжанов, І. Бланк, С.Філін, В.Гомольська, І.Ройзман, 
О.Шахназаров, І.Грішина, В.Єпіфанов, Л.Масловська, А. Ісаков, В.Повєрєнов, Г.Рєзнік, Б.Чуб, О.Бандурін, О. Марголін, Ф. 
Тумусов та ін. У дослідженнях В. Сєрова, В. Івановського, А. Козловського, В. Шеремета, В. Биковського досліджені науково-
теоретичні підходи до визначення складових інвестиційного потенціалу регіону. 

Невирішена частина проблеми. Питання інвестиційного потенціалу регіону досить широко досліджується вітчизняними та 
зарубіжними вченими, але деякі аспекти цього питання залишаються відкритими. У повній мірі все ще не дослідженими 
залишаються фактори впливу на інвестиційний потенціал регіону, підходи до його оцінки та механізм його розвитку. 

Метою статті є побудова механізму розвитку інвестиційного потенціалу регіону та визначення шляхів підвищення ступеня 
використання інвестиційного потенціалу регіону. 

Викладення основного матеріалу. Термін "потенціал" був запозичений сучасною економікою з фізики, де він означає 
кількість енергії, яку накопичила система i яку вона спроможна реалізувати в роботі. Згідно з економічними словниками, потенціал 
(від лат. potentia - сила) – це можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані. У інших працях з проблематики 
потенціалу можна знайти спроби трактування потенціалу не просто як набору ресурсів та джерел їх утворення, а як складної 
системи з наявними зв’язками. У загальному значенні зміст терміна розкривається як ступінь потужності в якому-небудь 
відношенні, сукупності засобів, необхідних для чого-небудь [2].  

 У загальному розумінні «потенціал» розглядається як «засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути мобілізовані 
для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання; можливості окремої особи, суспільства, держави 
в певній області» [3].  

 Управління інвестиційним потенціалом здійснюється на трьох рівнях (рис. 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Рівні управління інвестиційним потенціалом 
Інвестиційний потенціал реалізується за рахунок економічного потенціалу при відповідних умовах. Тобто наявність 

економічного потенціалу у країні, приваблює інвесторів, але рівень інвестиційного потенціалу характеризується показниками 
швидкості та легкості реалізації потреб інвестора, тобто, якщо економічний потенціал – це економічні можливості держави, що 
можуть бути використані для забезпечення всіх її матеріальних та інших потреб, то інвестиційний потенціал – це можливість 
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використання економічного потенціалу країни (регіону, підприємства) для реалізації намірів, забезпечення потреб та очікувань 
інвестора [4]. 

На мезо- та макрорівнях управління інвестиційним потенціалом розглядається як комплексна характеристика сукупної 
здатності економіки регіону або держави щодо здійснення інвестиційної діяльності у всіх сферах, що охоплює не тільки наявний 
інвестиційний капітал, але й сукупність об’єктивних передумов для інвестування, тобто так само визначається рівнем розвитку та 
ефективності часткових потенціалів.  

Потенціал регіону доцільно розглядати як елемент, що складається з певної кількості взаємопов’язаних  складових (рис. 
2.). 

 
Рис. 2. Складові елементи потенціалу регіону (розроблено на основі [5]) 

 
 
Отже, можна відзначити, що інвестиційний потенціал регіону - сукупність об'єктивних економічних, соціальних і 

природно-географічних властивостей регіону, що мають високу значущість для залучення інвестицій в основний капітал з метою 
розвитку регіону та країни в цілому. 

Для формування інвестиційного потенціалу регіону потрібен ефективний механізм його розвитку (рис. 3) 

 
Рис. 3. Механізм розвитку інвестиційного потенціалу регіону 
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На якість управління інвестиційним потенціалом регіону впливають зовнішні та внутрішні фактори (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Фактори впливу на якість управління інвестиційним потенціалом регіону [7] 

Фактори Показники 
Внутрішні 

Виробничі   зростання виробництва промислової продукції; 
 об’єм виробництва на душу населення; 
 частка об’єму виробництва регіону в об’ємі виробництва по країні; 
 ступінь зносу основних засобів регіону. 

Природно-
ресурсні 

 індекс обсягу добувної промисловості регіону; 
 площа земельних, водних, лісових ресурсів. 

Трудові  середня заробітна плата в регіоні; 
 середній рівень доходів населення; 
 рівень безробіття; 
 соціальні та екологічні умови проживання населення. 

Соціальні  рівень життя населення; 
 значимість регіону у народногосподарському комплексі. 

Інноваційні  зростання обсягу виконаних прикладних наукових та науково-технічних робіт. 
Екологічні  обсяги скидів забруднених речовин у водні басейни; 

 обсяги шкідливих викидів у атмосферне повітря; 
 обсяги твердих відходів I-III класів небезпеки; 
 рівень екологічної безпеки. 

Економічні  рівень інфляції в регіоні; 
 обсяг інвестицій в основний капітал; 
 зростання об’єму ВРП; 
 прибутковість підприємств регіону; 
 структура економіки регіону; 
 регулювання експорту-імпорту; 
 місткість регіонального, державного та світового ринків; 
 розвиненість банківського сектора економіки регіону; 
 стабільність курсу національної валюти. 

Фінансові  частина прибуткових та збиткових підприємств; 
 витрати та заощадження населення; 
 рентабельність операційної діяльності підприємств. 

Інституційні  витрати бюджету на розвиток пріоритетних сфер діяльності регіону; 
 структура інститутів  в регіоні за суб’єктами господарювання, бізнес-процесами. 

Зовнішні 
Політичні  державна підтримка щодо залучення інвестицій; 

 виконання органами регіональної влади умов міжнародних забов`язань; 
 відношення органів регіональної влади до іноземних інвесторів; 
 рівень корумпованості органів регіональної влади; 
 політична стабільність у державі та регіонах; 
 узгодженість дій державних та регіональних органів влади щодо підтримки сприятливого 

інвестиційного середовища. 
Правові  допустима частка закордонної участі в капіталі підприємств регіону; 

 права інвестора на розробку надр; 
 ефективність механізмів виконання діючих законів; 
 система пільг; 
 можливості виведення частини прибутків за кордон. 

 
Оціночними показниками  інвестиційної привабливості регіону можуть бути : 

1. Економіко-географічне положення - близькість регіону до кордонів , розвиток виробничої інфраструктури, наявність 
транспортних коридорів, 
2. Природньоресурсний потенціал: економічна оцінка мінеральних, земельних, лісових, рекреаційних ресурсів   
3. Трудовий потенціал -  наявність трудових ресурсів, освітньо-кваліфікаційний рівень трудових ресурсів,  вартість робочої сили  
4. Економічний потенціал  
5. Інфраструктурний потенціал, близкість до автомобільних магістралів і залізниць.  
6. Інвестиційні преференції: наявність вільних економічних зон, територій пільгового інвестування. 

В основу формування механізму координації інвестиційної діяльності в Україні та регіоні повинні бути покладені 
наступні принципи: 

1. До складу інвестиційних пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону повинні бути включені як пріоритети 
довгострокового характеру, так і найбільше актуальні пріоритети сьогодення. 

2. Рівною мірою уваги потребують як виробництво, так і об'єкти соціальної інфраструктури і життєзабезпечення 
населення регіону.  

3. Створення умов для кооперації і конкуренції одночасно у відношенні всіх суб'єктів інвестиційної діяльності. 
Використання даного принципу буде сприяти формуванню в регіоні цивілізованого ринку і вирішенню цільових задач 
регіонального розвитку [6]. 

Інвестиційний потенціал, як система, охоплює групи взаємозв’язків: 
1) Економічні – виникають між людьми в процесі виробництва та ефективного використання економічного 

потенціалу, що виступає як процес перевтілення інвестицій; 
2) Технологічні – між людьми, засобами виробництва, природним середовищем в результаті впровадження нових 

технологій виробництва продукції; 
3) Екологічні – між окремими природними елементами та людьми; 
4) Соціальні – відносини з питань охорони здоров`я населення, з оцінки та забезпечення необхідного рівня життя 

населення.  
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Управління інвестиційним потенціалом регіону являє собою систему, що включає в себе три складові (рис. 4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Система управління інвестиційним потенціалом регіону 

 
Вартісна оцінка інвестиційного потенціалу необхідна для забезпечення ефективного управління інвестиційною 

діяльністю в регіоні. Існують такі основні наукові підходи до вимірювання інвестиційного потенціалу регіону: 
1.На основі показників ресурсної забезпеченості (інвестиційні ресурси та товари, суб’єктивні та об’єктивні чинники та 

умови, що впливають на активність суб’єкта господарювання); 
2.На основі показників економічного доходу (вартісний вираз потоку підприємницьких послуг, викликаних коливанням 

запасу ресурсів, який дозволяє збільшувати продуктивність праці); 
3.На основі комплексних (інтегральних, синтетичних) показників ресурсної забезпеченості, скорегованих на ймовірність 

залучення та використання інвестицій [7, с. 67-68]. 
Капітальні інвестиції у Донецькій області характеризувались постійним зростанням із 2006 року до 2008 року включно, з 

2009 року спостерігається скорочення інвестиційних надходжень, а з 2011 року обсяги інвестиційних надходжень значно зросли 
(до 40133 млн. грн.) (рис. 5). 
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Рис. 5. Капітальні інвестиції у Донецькій області за 2006-2011 рр., млн.. грн. [8]. 

 
У січні-березні 2011 року найбільша вага капітальних інвестицій була направлена у промисловість – 2432618 тис. грн. із 

них у переробну промисловість – 1163165 тис. грн., у добувну – 802143 тис. грн., у сферу транспорту та зв’язку направлено 572724 
тис. грн., до сфери будівництва – 83401 тис. грн.. 

Основними джерелами фінансування інвестицій у 2011 році, як і у попередні роки, залишаються власні кошти 
підприємств і організацій (77%), кредити банків та інші позики (16%). Доля фінансування іноземними інвесторами залишається 
дуже малою – 0,1% у 2011 році. 

Отже, для підвищення ступеня використання поточного інвестиційного потенціалу, необхідно:  
 1. Звернути увагу на необхідність використовувати природні ресурси в регіонах країни таким чином, щоб не спричиняти 

їх прискорене вичерпання та порушення екологічного балансу. Це вимагатиме встановлення жорстких квот щодо видобутку певних 
рідкісних видів мінеральних ресурсів, вирубки лісових насаджень тощо.  
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 2. Здійснювати комплексну реструктуризацію господарства індустріально-розвинених регіонів (Донецької, Луганської, 
Дніпропетровської областей) у напрямку зниження енерго-, ресурсо-, еколого-, трудо- та зростання науко- та 
інформаційномісткості виробництва.  

 3. Проводити більш жорстку екологічну політику. Зокрема, екологічні платежі мають встановлюватись на рівні, який 
забезпечуватиме їх стимулюючий характер, сприяючи впровадженню підприємствами екологобезпечних технологій.  

 4. Оптимізувати використання трудового потенціалу в регіонах шляхом вдосконалення системи оплати праці та 
соціальної сфери, зокрема охорони здоров’я та галузі освіти, в першу чергу, в сільській місцевості.  

 5. Сприяти капіталізації природних, екологічних, ландшафтних, історико-культурних та інших надбань регіонів через 
розвиток туристичної галузі.  

 6. Здійснювати територіальне розгалуження інститутів та елементів фінансової інфраструктури, що сприятиме 
деконцентрації фінансових ресурсів на користь регіонів, капіталізації місцевих ресурсів та територіальній дифузії нововведень.  

 7. Вдосконалити механізм регіональної бюджетної політики, яка в Україні є вкрай неефективною. Зокрема, податкове 
навантаження на регіони здебільшого не враховує рівень їхнього економічного розвитку тощо [4]. 

 Таким чином, можна стверджувати, що при здійсненні ефективного управління інвестиційним потенціалом, прийнятті 
всіх необхідних дій для приваблювання інвесторів, можна досягти високих темпів розвитку економіки в цілому, що особливо 
актуально в умовах подолання наслідків світової кризи.  

Висновки. Інвестиційний потенціал регіону - сукупність об'єктивних економічних, соціальних і природно-географічних 
властивостей регіону, що мають високу значимість для залучення інвестицій в основний капітал з ціллю розвитку регіону та країни 
в цілому. 

На якість управління інвестиційним потенціалом регіону впливають зовнішні (політичні та правові) та внутрішні 
фактори (виробничі, природньоресурсні, трудові, соціальні, інноваційні, екологічні, інфраструктурні, економічні, фінансові, 
інституційні). 

До основних оціночних показників  інвестиційної привабливості регіону відносяться: економіко-географічне положення, 
природньоресурсний потенціал, трудовий потенціал, економічний потенціал, інфраструктурний потенціал, інвестиційні 
преференції. 

Інвестиційний потенціал, як система, охоплює групи взаємозв’язків: економічні, технологічні, екологічні, соціальні. 
Вартісна оцінка інвестиційного потенціалу необхідна для забезпечення ефективного управління інвестиційною 

діяльністю в регіоні тому існують такі основні наукові підходи до вимірювання інвестиційного потенціалу регіону: на основі 
показників ресурсної забезпеченості; на основі показників економічного доходу; на основі комплексних (інтегральних, 
синтетичних) показників ресурсної забезпеченості, скорегованих на ймовірність залучення та використання інвестицій. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследована сущность инвестиционного потенциала региона, его составляющие и факторы, которые влияют на его 
развитие. Выделены подходы к количественной оценке инвестиционного потенциала региона, рассмотрена система управления им 
и разработан механизм развития инвестиционного потенциала региона с путями повышения степени использования 
инвестиционного потенциала. 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, элементы инвестиционного потенциала региона, механизм повышения 
степени использования инвестиционного потенциала региона, система управления инвестиционным потенциалом региона. 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено сутність інвестиційного потенціалу регіону, його складові та фактори, що впливають на його розвиток. 
Виокремлено підходи до кількісної оцінки інвестиційного потенціалу регіону, розглянена система управління ним та розроблено 
механізм розвитку інвестиційного потенціалу регіону із шляхами підвищення ступеня використання інвестиційного потенціалу. 
Ключові слова: інвестиційний потенціал регіону, елементи інвестиційного потенціалу регіону, механізм підвищення ступеню 
використання інвестиційного потенціалу регіону, система управління інвестиційним потенціалом регіону. 
SUMMARY 
Essence of investment potential of region, his constituents and factors that influence on his development, is investigational in the article. 
Going is distinguished near the quantitative estimation of investment potential of region, розглянена control system by him and the 
mechanism of development of investment potential of region is worked out with the ways of increase of degree of the use of investment 
potential. 
Keywords: investment potential of region, elements of investment potential of region, mechanism of increase of degree of the use of 
investment potential of region, control system by investment potential of region. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1.Західна інформаційна корпорація [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2011/01/19/267513 
2.Уліганинець Г.П. Питання про сутність терміну «економічний потенціал» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
www.rusnauka.com  
3.Нужний К.М. Сутність та структурні елементи економічного потенціалу підприємства [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
www.rusnauka.com 
4.Шевченко-Котенко І. Інвестиційний потенціал України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/15-30-1 
5.Харкава С.В. Економічний механізм управління розвитком потенціалу регіону  [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
http://udau.edu.ua/library.php?pid=962 
6.Богацька Н. М. Управління інвестиційним потенціалом в національній економіці та у Вінницькому регіоні [Електроний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/46466.doc.htm 
7.Жулавський А. Ю., Кобушко Я. В. Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону / А. Ю. Жулавський, Я. В. Кобушко // 
Економічний простір. - №45. – 2011. – С. 64-74. 
8.Головне управління статистики у Донецькій області [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua 
 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 120

УДК 330.837 
 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Часто рыночный механизм не позволяет достичь парето-эффективного размещения ресурсов. В силу ряда причин могут 
возникать ситуации, называемые провалами (или несостоятельностями) рынка, в которых рынок не справляется со своими 
функциями и, либо вообще не может обеспечить производство блага, либо не может обеспечить его производство в эффективном 
объёме. Именно подобная несостоятельность рынка обеспечить эффективность обычно рассматривается в качестве основания для 
государственного вмешательства в экономику. 

 Причиной существования внешних эффектов является то обстоятельство, что все люди живут в одном мире и 
используют одни и те же ресурсы. Каждый человек может преследовать свои цели, при этом его действия могут иметь побочный 
результат (не входящий в его цели), который оказывает воздействие на состояние других лиц. 

На языке экономической теории это означает, что потребление или производство какого-то блага может оказать 
побочное воздействие на потребление или производство другого блага. Такие воздействия и называются внешними эффектами. 
Заметим, что под внешними эффектами мы подразумеваем непосредственное (физическое) воздействие одного процесса на другой. 
Внешними эффектами не является воздействие одного процесса на другой через систему цен (например, увеличение производства 
кирпича через ценовую систему «бьет» по производству бетона). 

 Внешние эффекты делятся на отрицательные и положительные. Отрицательный внещний эффект возникает в случае, 
если деятельность одного экономического агента, вызывает издержки других. Положительный внешний эффект возникает в случае, 
если деятельность одного экономического агента приносит выгоду другим. Таким образом, внешние эффекты показывают разность 
между социальными издержками (выгодами) и частными издержками (выгодами). 

MSC = MPC + MEC, 
где   MSC – предельные общественные издержки; 
        MPC – предельные частные издержки; 
        MEC – предельные внешние издержки. 

По направлению действия внешние эффекты могут быть разделены на следующие четыре группы: 
1) «Производство-производство». Отрицательный внешний эффект: химзавод спускает в реку свои 

отходы, которые мешают производству расположенного ниже по течению реки пивоваренного завода. Положительный внешний 
эффект: расположенные рядом пасека пчеловода и яблоневый сад производителя фруктов оказывают друг на друга благоприятное 
воздействие (сбор мёда зависит от числа яблонь, и наоборот). 

2) «Производство-потребление». Отрицательное воздейтсвие: жители города страдают от вредных 
выбросов в атмосферу промышленных предприятий. Положительное воздействие: завод в маленьком посёлке ремонтирует дорогу, 
которой «заодно» ездят и местные жители. 

3) «Потребление-производство». Отрицательный эффект: в результате семейных пикников возникают 
лесные пожары, которые вредят местному хозяйству. Положительный эффект: забор предприятия не нужно охранять, если рядом 
проходит людная улица и ни один воришка не может перелезть незамеченным. 

4) «Потребление-потребление».  Отрицательный эффект: полезность индивида уменьшается, если его 
сосед ночью включает на полную громкость музыку. Положительный эффект: если вы развели цветник перед домом, то полезность 
ваших соседей от созерцания красивых цветов будет расти. 

Таким образом, одни субъекты хозяйства (фирмы или потребители), преследуя свои цели, могут одновременно наносить 
ущерб или приносить выгоду другим субъектам. 

В каком случае эта ситуация является провалом рынка и в чём заключается этот провал? Иными словами, в каком случае 
распределение ресурсов является парето-эффективным? Покажем это на примере. Предположим, что химзавод осуществляет сброс 
недостаточно хорошо очищенной воды в реку. Допустим, что сброс сточной воды пропорционален объёму производства. Это 
означает, что по мере роста производства растёт и объём загрязнения окружающей среды. Поскольку химзавод не осуществляет 
полной очистки воды, его предельные частные издержки оказываются ниже предельных общественных издержек, так как не 
включают расходы на создание дополнительной системы очистных сооружений. Это приводит к тому, что количество 
выпускаемой продукции превышает эффективный объём выпуска (рис.1). Без очистных сооружений количество выпускаемой 
продукции составляет Q1 при цене Р1. Рыночное равновесие устанавливается в точке Е1, в которой предложение, равное 
предельным частным издержкам MPC, пересекается с кривой спроса, равной предельным общественным выгодам MSВ, т.е. MPC = 
MSВ. 

                                                           
© Чаусовский А.М., Дедух Т.М., 2011 
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Между тем предельные социальные издержки равны сумме предельных частных издержек плюс предельным внешним 

издержкам. Следовательно, если бы удалось превратить внешние издержки во внутренние, эффективный объём выпуска 
сократился бы до Q2 при росте цены до Р2. В точке Е2 предльные общественные выгоды равнялись бы предельным общественным 
издержкам, т.е. MSВ = MSС. 

Обратим внимание на то, что в точке Е2 не устраняются полностью последствия загрязнения окружающей среды (ведь в 
нашем случае выпуск сточных вод пропорционален объёму производства, а объём производства химкомбината в точке Q2 отнюдь 
не равен нулю). Однако ущерб от загрязнения существенно уменьшается. Таким образом, при наличии отрицательного внешнего 
эффекта экономическое благо продаётся и покупается в большем по сравнению с эффективным объёме, т.е. имеет место 
перепроизводство товаров и услуг с отрицательным внешним эффектом. 

 
 
Аналогично этому нетрудно убедиться, что при положительном внешнем эффекте благо будет недопроизводиться. 

Предположим, что продажа цветов на улицах приносит полезность всем прохожим вне зависимости от того, являются они 
покупателями этих цветов или нет. Следовательно, существует положительный внешний эффект. Чтобы рассчитать предельные 
общественные выгоды (MSВ), которые показывают всю полезность производства для общества, нам нужно сложить предельные 
внешние выгоды (МЕВ), достающиеся бесплатно, и предельную полезность потребителей, полученную от купленных цветов. 
Поскольку фирма не получает вознаграждения за внешние выгоды, равновесие устанавливается в точке Е1, и это означает 
недопроизводство цветов. Если бы потребители платили за удовольствие созерцания цветов на улицах, эти цветы выставлялись бы 
в большем объёме и равновесие установилось бы в точке Е2 (рис.2). Таким образом, при наличии положительного внешнего 
эффекта экономическое благо продаётся и покупается в меньшем по сравнению с эффективным объёме, т.е. имеет место 
недопроизводство товаров и услуг с положительным внешним эффектом. 

Что нужно сделать, чтобы устранить этот провал рынка? Необходимо сделать так, чтобы лицо, порождающее внешний 
эффект, считалось с внешними затратами или получало вознаграждение за внешние выгоды. Существует два подхода к решению 
этой проблемы: интернализация внешних эффектов и закрепление прав на все ресурсы в соответствии с теоремой Коуза. 

Один из способов заставить лицо считаться с теми внешними эффектами, которые оно порождает своей деятельностью, 
заключается в интернализации внешних эффектов (от лат. internus – внутренний). Под интернализацией мы здесь понимаем 
превращение внешнего эффекта во внутренний. Возможным путём интернализации является объединение субъектов, связанных 
внешним эффектом, в одно лицо.  

Предположим, что химический и пивоваренный заводы из приведённого выше примера объединяются в одно 
предприятие. При этом внешний эффект, который раньше создавал химзавод, исчезает, т.к. теперь одна фирма вынуждена иметь 
дело с обоими производствами и ни на кого извне она влияния не оказывает. Теперь затраты в виде уменьшения выпуска пива она 
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воспринимает как свои собственные и будет стремиться их минимизировать. Точно так же, если вы «достаёте» свою соседку 
весёлой музыкой, а потом женитесь на ней, то в дальнейшем снижение её полезности будет восприниматься вашей ячейкой 
общества как общее снижение полезности, и, следовательно, вы будете принимать в расчёт это воздействие. 

Однако интернализация далеко не всегда возможна или желательна. В использованном выше примере нет смысла 
объединяться химическому и пивоваренному заводам (если, конечно, не считать саму интернализацию, которая никогда не была 
бы главной причиной объединения). В некоторых случаях объединение двух производств может грозить потерей эффективности за 
счёт отрицательного эффекта масштаба. Что касается примера с соседкой, невозможно создать семью со всеми людьми, с 
которыми вас связывают внешние эффекты… 

 Английский учёный А.С. Пигу в качестве одного из способов интернализации внешних эффектов предложил 
использовать корректирующие налоги и субсидии [1]. 
Кооректирующий налог – это налог на выпуск экономических благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами, 
который повышает предельные частные издержки до уровня предельных общественных. Предположим, что предельные внешние 
издержки (МЕС) постоянны , и введен налог t на единицу продукции, причём t = МЕС (рис.3). Без корректирующего налога 
рыночное равновесие было бы в точке Е1. Введение налога привело к росту цены и подняло МРС до уровня MSC. Это привело к 
уменьшению выпуска продукции. Величина налогового сбора равно площади прямоугольника P2 E2 F P1. Новое равновесие, 
достигнутое в точке E2, является эффективным, т.к. выполняется условие:  

 
MPC + MEC = MSC = MSB. 

 
 

Уменьшение общественных затрат, а следовательно и выигрыш в эффективности, равно площади треугольника E2 E1 F. 
Теперь рассмотрим случай положительных внешних эффектов. Как уже отмечалось, при их наличии благо 

недопроизводится и необходимы субсидии со стороны государства для установления эффективного уровня производства. Для 
этого используются корректирующие субсидии – платежи создателям и потребителям положительных внешних эффектов. 

Целью корректирующей субсидии является выравнивание предельной частной и предельной общественной полезности. 
До введения субсидии рыночное равновесие было в точке Е1 (рис.4). Пусть предельные внешние выгоды постоянны и введена 
корректирующая субсидия S = MEB. Это приведёт к увеличению спроса на благо, что в свою очередь вызовет рост объёма 
производства и цены. Новое равновесие соответствует точке Е2, и количество производимого блага будет эффективным, поскольку 
выполнено условие:  

MEB + MPВ = MSB = MSC, 
где МРВ – предельные частные выгоды. 
Общая величина субсидии равна площади прямоугольника G P2 E2 F.   

 
Однако, корректирующие налоги и субсидии не могут решить полностью проблемы, возникающие благодаря 

существованию внешних эффектов. Во-первых, в реальной практике довольно трудно точно исчислить предельные издержки и 
выгоды. Во-вторых, размеры ущерба определяются в ходе юридических и политических дискуссий весьма приблизительно. В-
третьих, не последнюю роль играет то обстоятельство, что корректирующие налоги, которые платят производители благ, 
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характеризующихся отрицательными внешними эффектами, не всегда достигают поставленной цели. Всё это предопределило 
критику корректирующих налогов и субсидий и попытки нахождения принципиально новых путей решения проблемы. Они 
связаны прежде всего с работами Р. Коуза и его знаменитой теоремой. 

Теорема Коуза гласит: с точки зрения эффективности общественного производства не имеет значения как первоначально 
распределяются права собственности, при условии, что: трансакционные издержки равны нолю; существует свободный обмен 
правами; обмен происходит в условиях совершенной конкуренции. Теорему Коуза можно проиллюстрировать на следующем 
примере. Пивоваренный завод «Емельян Пугачёв» использует для производства пива воду из реки. Выше по течению расположен 
химический завод «Красный богатырь», сбрасывающий отходы своего производства в реку. Объём этих стоков прямо зависит от 
объёма выпуска продукции «Красного богатыря». Это означает, что затраты на производство пива зависят от выбора химическим 
предприятием объёма выпуска продукции, а также от количества вредных веществ, которые должны быть удалены  из воды перед 
тем, как приступить к  производству фирменного пива «Емельян Пугачёв». Если «Красный богатырь» не несёт ответственности за 
сброс отходов своего производства, то частные издержки будут меньше социальных. Казалось бы, есть все основания для 
вмешательства государства. Однако Коуз доказывает обратное: если закон разрешает двум субъектам экономики вступать в 
контрактные отношения по поводу выброса отходов химического производства, тогда вмешательство государства не потребуется, 
всё разрешится само собой.  

Допустим, оптимальные условия производства , при которых оба участника достигают максимума совокупного 
благосостояния, заключаются в следующем: пивоваренный завод производит 10000 бутылок фирменного пива «Емельян Пугачёв», 
а химический завод производит 10000т минеральных удобрений. Но «Красный богатырь» может установить объём выпуска на 
уровне 11000т, исходя из максимизации собственной прибыли и не будет учитывать воздействия загрязнения на прибыль 
пивоваренного завода. Чистый доход от производства дополнительных 1000т минеральных удобрений составит 200 долларов. 
Одновременно из-за этих дополнительных 1000т минеральных удобрений пивоваренный завод  «Емельян Пугачёв» вынужден 
будет сократить объемы  производства на 1000 бутылок пива, что дало бы ему 300 долларов чистого дохода. Рассмотрим два 
возможных законодательных режима установления прав собственности на загрязнение и предоставляемые ими варианты решения 
проблемы. 

1). Запретительный законодательный режим. «Красный богатырь» не имеет законного права сбрасывать вредные вещества, 
а «Емельян Пугачёв» имеет право запретить любые выбросы. В этом  случае «Емельян Пугачёв» будет контролировать уровень 
загрязнения и потребует от химического завода компенсацию, не меньшую, чем 300 долларов. А прибыль от производства 
дополнительной 1000 т минеральных удобрений – только 200 $. Вывод: «Красный богатырь» откажется от роста производства 
минеральных удобрений на 1000т и структура производства останется прежней (а, значит, и эффективной) – 10000 бутылок пива 
«Емельян Пугачев» и 10000т минеральных удобрений, производимых фирмой «Красный богатырь». 
2). Разрешительный законодательный режим. «Красный  богатырь» имеет законное  право сбрасывать любое количество вредных 
веществ, и никто не может ему в этом помешать. В этом случае пивоваренному заводу будет выгодно предложить «Красному 
богатырю» компенсацию за отказ от производства дополнительных  1000т минеральных удобрений. Размер «выкупа», по Коузу, 
будет лежать в пределах от 200 долларов (прибыль химического завода от производства дополнительной 1000т минеральных 
удобрений) до 300 долларов (прибыль пивоваренного завода от 1000 бутылок пива). При такой компенсации оба участника 
окажутся  в выигрыше и химический завод опять-таки откажется от роста производства минеральных удобрений на 1000т. 
Структура производства не изменится. 

Конечный вывод Коуза таков: и в том случае, когда «Емельян Пугачев»  имеет право взыскать штраф с «Красного 
богатыря», и в том случае, когда «Красный богатырь» имеет законное право сбрасывать вредные вещества (т.е. при любом 
распределении прав собственности), исход оказывается одним – права все равно переходят к той стороне, которая ценит их выше, а 
структура производства остается неизменной и оптимальной. Сам Коуз по этому поводу пишет следующее: «Если бы все права 
были ясно определены и предписаны, если бы трансакционные издержки были равны нулю, если бы люди соглашались твердо 
придерживаться результатов добровольного обмена, то никаких экстерналий не было бы» [2, с.49]. «Провалов рынка» в этих 
условиях не происходило бы, и у государства не оставалось бы никаких оснований для вмешательства с целью корректировки 
рыночного механизма. Из теоремы Коуза следует несколько важных теоретических и практических выводов. 

Во-первых, закон создает изначальное распределения прав, рынок же определяет их конечное распределение. Независимо 
от первоначального распределения прав «Емельян Пугачев» и «Красный богатырь» заинтересованы в продолжении обмена 
правами до тех пор, пока можно получить выигрыш от торга. Так же как это имеет место с обычным товаром, выигрыш от обмена 
законными правами можно получать до тех пор, пока каждое из этих прав не окажется в руках стороны, которая больше всего их 
ценит, потенциальная выгода от обмена исчерпывается, когда права распределены эффективно. Следовательно, если работает 
рынок, то равновесное распределение законных прав будет эффективным. Таким образом, у государства не оказывается никаких 
оснований для вмешательства с целью корректировки рыночного процесса. Его роль является «дорыночной»: оно призвано четко 
специфицировать и защищать права собственности участников сделки. 

Во-вторых, согласно Р. Коузу, экстерналии появляется лишь тогда, когда права собственности определены нечетко, 
размыты. Когда права определены четко, тогда все экстерналии «интернализируются» (внешние издержки становятся 
внутренними). Не случайно главным полем конфликтов в связи с внешними эффектами оказываются ресурсы, которые из 
категории неограниченных перемещаются в категорию редких (вода, воздух) и на которые до этого прав собственности в принципе 
не существовало.  

В-третьих, теорема Коуза отводит обвинения рынка в «провалах» (несостоятельности). Путь к преодолению экстерналий 
лежит через создание новых прав собственности в тех областях, где они нечетко определены. Поэтому внешние эффекты и их 
отрицательные последствия порождаются  дефектным законодательством. Если кто здесь и «проваливается» так это государство. 
Теорема Коуза по существу снимает стандартные обвинения в разрушении окружающей среды, выдвигаемые против рынка и 
частной собственности.  Из нее следует обратное заключение: к деградации внешней среды ведет не избыточное, а недостаточное 
развитие частной собственности.  

В-четвертых, теорема Коуза выявляет ключевое значение трансакционных издержек. Когда они положительны, 
распределение прав собственности перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность и структуру 
производства. Политическая установка, вытекающая из теоремы Коуза при интерпретации в аспекте трансакционных издержек, 
должна состоять в том, чтобы посредством права минимизировать трансакционные издержки, а не вовсе их устранить. В 
соответствии с такой установкой законодатель быстрее достигнет цели, облегчая обмен законными правами, чем занимаясь их 
первоначальным эффективным распределением. Юридические процедуры изобилуют механизмами, направленными на то, чтобы 
избежать судебных разбирательств, поощряя частные  соглашения, предполагающие обмен законными правами.  

В-пятых, теорема Коуза показывает, что ссылки на внешние эффекты – недостаточное основание для государственного 
вмешательства. В случае низких трансакционных издержек оно излишне, в случае высоких – далеко не всегда экономически 
оправдано. Ведь действия государства сами сопряжены с положительными трансакционными издержками, так что лечение вполне 
может быть хуже самой болезни.  

В-шестых, интерпретация теоремы Коуза в аспекте рынка совершенной конкуренции предполагает, что обеспечить 
эффективность общественного производства можно, добиваясь существования конкурентных рынков законных прав.  
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В-седьмых, государство должно не только создать рыночные правила игры, но и убедить граждан с ними согласиться, 
позаботиться о социальном признании существующих прав собственности субъектами экономики в качестве справедливых. 
Например, закон может разрешить фермерскую деятельность. Но нужно еще, чтобы вас признали «фермером» и не сожги 
хозяйство. Если убедить не получится, то граждане будут оценивать институты рынка, используя привычные критерии, 
«приспособленные к обстоятельствам прошлого». 

Заключение. Чтобы устранить провалы рынка, порождающие внешние эффекты, необходимо обеспечить 
интернализацию внешних эффектов, либо закрепить права на ресурсы в соответствии с теоремой Коуза.  Существует два пути 
интернализации: объединение субъектов, связанных внешним эффектом, в одно лицо и использование корректирующих налогов и 
субсидий. Согласно теоремы Коуза, если работает рынок, то равновесное распределение законных прав будет эффективным (а 
экстерналии автоматически интернализируются без вмешательства государства, т.е. частные и социальные издержки становятся 
равны) при условии, что существует свободный обмен правами; трансакционные издержки равны нолю; обмен происходит в 
условии совершенной конкуренции. Для реальной экономики из этой теоремы вытекает: 1). Для того, чтобы неоптимальное 
распределение прав было исправлено в процессе обмена необходимо добиваться существования совершенно конкурентных 
рынков; 2). Необходимым условием эффективной работы рынка является спецификация и защита прав собственности; поэтому 
эффективность права должна обеспечиваться четким определением правамочий, а также принуждением к исполнению частных 
контрактов об обмене этими правами; 3). Посредством права должны минимизироваться трансакционные издержки; право должно 
стремиться к внедрению таких механизмов, которые бы предполагали максимальное сокращение судебных разбирательств; право 
должно поощрять частные соглашения, предполагающие обмен законными правами; 4). Государство должно не только создать 
рыночные правила игры, но и убедить граждан с ними согласиться; если убедить не получится, то граждане будут оценивать 
институты рынка, «приспособленные к обстоятельствам прошлого». 
 
РЕЗЮМЕ 
Авторами статьи исследуется сущность, структура и причины внешних эффектов, рассмотрены основные направления устранения 
причин, порождающих данное экономическое явление. 
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РЕЗЮМЕ 
Авторами статті досліджується сутність та причини зовнішних ефектів, а також розглянені основні напрями усування причин, що 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОТУРИЗМА – ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
 
Чижикова О.А., к.г.н., доцент ДонНУ  
 

Постановка проблемы. Экологического бизнес является альтернативой сложившегося экономического механизма 
природопользования, который в должной степени  не способен  заинтересовать субъектов хозяйственной деятельности в решении 
экологических проблем современности. Одним из его направлений экобизнеса является экологический туризм. 

Всемирный Совет по туризму и путешествиям отметил характерные черты современного туризма: 
* одна из крупнейших индустрий мира, имеющая 3,5 трлн долл. оборотного капитала, 
* вклад в ВНП составляет 6,1%, 
* ведущий налогоплатильщик, 
* работодатель для 127 млн человек, т.е. каждого 15-го из всех работающих ы мире, 
* самая быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики. 
Формирование экотуризма на современном развитии общества является одной из перспективных форм традиционного 

туризма, однако, его теоретические аспекты и практическая значимость до настоящего времени в достаточной степени не 
определены. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы экологического туризма рассматриваются в работах Беликова 
М.Ю., Гужина Г.С., Дроздова А.В., Данилина Н.Р., Клеменюк Е.В.,  Мироненко Н.С. и др. В работах Борейко В.Е., Храбовченко 
В.В. анализируется зарубежный опыт развития экологического туризма. 

Целью данного исследования является  обоснование особенностей экологического туризма, как направления 
экологического бизнеса. 

Результаты  исследования. В настоящее время экологический туризм играет значительную роль  мировой индустрии 
туризма и гостеприимства и охватывает 10% туристического рынка. По прогнозам экспертов ВТО (Всемирной Туристической 
организации) в ХХ1 веке темпы развития экотуризма будут увеличиваться, что позволит стимулировать социально-экономический 
рост в отдельных регионах. Важную роль играет развитие экотуризма в реализации концепции устойчивого развития. 

Природно-ориентированный туризм обозначается целым рядом эпитетов: 
* мягкий (Sanfter Torismus – нем., Soft Tourism – англ.), 
основное отличие -  забота о культурном благополучии туристических регионов,  
минимизация ущерба природной среде, наиболее распространен в немецкоязычных  
странах, рассматривается как альтернатива жесткому туризму, главной целью которого 
является максимизация прибыли; 

                                                           
© Чижикова О.А., 2011 
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* горный, природный, девственно-природный (Mountain -, Nature-, Wildemess Tourism), 
непосредственно зависит от использования природных ресурсов в их относительно  
неизменном состоянии, основывается на мотивации туристов (отдых на природе); 
* приключенческий, зеленый, сельский туризм (Adventure-, Green-, Rural-, Agrotourism), 
последние виды особенно популярны в США и странах Западной Европы- отдых в  
сельской местности, знакомство с ценностями народной культуры, прикладного искусства; 
приключенческий (adventure tourism) часто связывают с экотуризмом, однако, между ними  
большая разница; 
* экологический или экотуризм (Ecological or Ecotourism). 
Основные признаки экотуризма: 
* активно изучается природная среда, 
* природа является главной ценностью, 
* доходы от экотуризма направляются на финансирование природоохранных мероприятий, 
* экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или восстанавливают  
ресурсы экосистемы. 
Существует около 20 определений  понятия экологического туризма. 
Термин «экотуризм» появился в 1983г., его основоположником считается  мексиканский архитектор-эколог Гектор 

Цебаллос-Ласкурейну, который дал следующее определение: 
«Экотуризм – путешествия натуралистов в нетронутые уголки природы специально для их изучения, наблюдения за 

диким растительным и животным миром, для получения радости от общения с природой, а также для изучения культурных 
ценностей этих территорий» 

В документе «Национальная стратегия экотуризма», принятого в Австралии, определение: 
«Экотуризм – это экологически устойчивый туризм, имеющий своим основанием природу, включающий ознакомление с 

окружающей природной средой и ее объяснение». 
Международное общество экотуризма (TIES) опрелило: «Экотуризм – путешествие в уголки природы, которое 

способствует ее охране и улучшает благосостояние местного населения» 
Обществом экотуризма США, Международным союзом охраны природы, Всемирным фондом дикой природы принято 

следующее определение: 
Экотуризм – любые виды туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба природным комплексам, 

содействуют охране природы и улучшению блпгосостояния местного населения 
Экотуризм – это ответственное путешествие по природным территориям, которое сохраняет природу и поддерживает 

благополучие местного населения (Ekotourism Society, 1991) 
Экотуризм – специфический рынок для экологически сознательных туристов,  
заинтересованных в наблюдении за природой (Harold Goodwin, biodivtrsity and Cjnservation)  
Экотуризм – туризм, который отличается жесткими правилами поведения, направлен на 
сохранение природной среды 
Экологический туризм предполагает соблюдение определенных, достаточно жестких правил поведения и обязательств 

по отношению к туристической зоне. По образному определению, экотуризм – это что-то среднее между неторопливой прогулкой 
и экстримом. 

В 2002г был проведен первый Всемирный саммит по экотуризму в Квебеке, в котором приняли участие более 1000 
человек. ООН провозгласила 2002г Международным годом Экотуризма. 

 В 2007г прошла Глобальная конференция по экологическому туризму (GEO 07) в Осло. Подобные конференции будут 
проводиться через каждые 5 лет.  

Экотуризм представляет собой развивающееся направление в индустрии туризма, по-разному трактуемое в разных 
странах: 

узкая трактовка экотуризма господствует в странах, обладающих обширными территориями – Канаде, США, Австралии; 
широкая – в странах Западной Европы, обладающими ограниченными ресурсами «дикой природы». 

Существует 2 подхода к выделению экологического туризма: 
1 экотуризмом называется путешествие в нетронутые, «экологически чистые» уголки  
природы; 
2 обязательное соблюдение экологических правил и норм туристами и организаторами  
туризма в отношении используемых территорий. 
Стратегическая цель экологического туризма – лимитированная потребностью сохранения окружающей среды 

рекреационная деятельность. 
Основные цели экотуризма могут быть сгруппированы по двум направлениям: 
* обновление духовных и физических сил человека, обеспечение полноценного отдыха в  
условиях природной среды, 
* экологическое образование, воспитание собственной ответственности за судьбу  
экосистемы. И ее компонентов. 
Факторы,  развития мирового рынка экотуризма: 
* развитие активных видов туризма: 
* мода на подвижный образ жизни, 
* появление новых видов туристических услуг, 
* переполненность традиционных туристических центров; 
* факторы, сдерживающие спрос на туруслуги: 
* экотуристы избегают места наибольшего скопления туристов, 
* требования экотуристов гарантий полной безопасности путешествия. 
* недостатки в продвижении имиджа экотуристических местностей; 
* факторы, сдерживающие предложение на экотуруслуги: 
* недопустимость превышения предельно допустимой нагрузки на природные  
туристические ресурсы, 
* сложности в развитии туристической инфраструктуры в труднодоступных районах, 
* недостаток в хорошо подготовленных гидах-проводниках. 
Основные принципы экологического туризма Международного общества экотуризма (TIES): 
* помнить об уязвимости Земли; 
* оставлять только следы своих ног, уносить только фотографии; 
* познавать мир, в который попали: культуру народов, географию; 
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* уважать местных жителей; 
* не покупать изделия производителей, которые подвергают опасности природную среду; 
* всегда следовать только по протопанным тропам; 
* поддерживать программы АО защите окружающей среды; 
* использовать методы сохранения окружающей среды; 
* патронировать организации, содействующие защите природы; 
* путешествовать с фирмами, которые поддерживают принципы экотуризма. 
По мнению специалистов, тур или маршрут экологичен, если (основные признаки): 
* экологичен транспорт, используемый туристами, 
* пища туристов экологически чиста и полезна, 
* мусор собирается специальным образом и поступает на экотехнологическую переработку, 
* привалы, особенно костры устраиваются только в специально оборудованном месте, 
* отели, кемпинги и т.п., где останавливаются туристы не нарушают экологически устойчивое развитие окрестного 

ландшафта; 
* отели, кемпинги и т.п. построены из экологически безвредных материалов, с минимальным потреблением энергии, 

воды (стоки и выбросы очищаются, отходы утилизируются); 
* уважительное отношение к местным культурным традициям; 
* участие туристов в решении местных экологических проблем; 
* прибыль от экотуризма остается в местном бюджете. 
Многообразие видов экотуризма можно разделить на два основных типа: 
* экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий) – 
классическое направление в экотуризме; 
* экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий (акваторий) – 
широкий спектр экологически ориентированного туризма 
Экологические туры можно классифицировать по многим признакам: 
* по способу передвижения участников, 
* по продолжительности, 
* по отношению к границам страны проживания туристов и др. 
Виды экотуризма различаются по двум основным признакам: 
* по основной цели экотуризма 
* наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы с обучением экологическим знаниям; 
* отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями; 
* лечение природными факторами; 
* спортивные и приключенческие цели; 
* по основному объекту экотуризма 
* ботанические, зоологические, геологические туры и т.д.; 
* спелеологичесие, водные, горные туры и т.п.; 
* эколого-этнографические, эколого-культурные туры; 
* агротуры 
География экологического туризма своеобразна:  
* если основные международные туристические потоки направлены из развитых стран в развитые (среди принимающих 

стран лидируют Франция, США, Испания, Италия),  
* то экотуры осуществляются главным образом из развитых стран в развивающиеся (в данном секторе туризма среди 

принимающих стран лидируют Кения, Танзания, Эквадор, Коста-Рика, Непал, также Австралия, Новая Зеландия и ЮАР).  
* В развитых странах Европы и Америки экотуристы часто путешествуют по своим странам. Наиболее популярными в 

Европе экотуристическими направлениями являются Норвегия, Исландия, Швеция, Ирландия и Италия.  
Количество экотуристов с каждым годом увеличивается. 

Таблица 1 
Количество экотуристов с 1970 по 2020 (прогноз)г млн чел 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 
113 154 190 215 287 325 

* Благодаря программе WWOOF (Добровольные работники на органических фермах) получил развитие агроэкотуризм 
на взаимовыгодной основе: обмен труда (работа на ферме 4 – 6 часов в день) на жилье и питание, которое предоставляет фермер. В 
настоящее время WWOOF работает в 53 странах мира, Украина пока отсутствует в этой сети. 

В настоящее время в Украине получили развитие следующие виды экотуризма 
Таблица 2 

Основные виды экологического туризма в Украине 
* научный экотуризм, который включает экспедиции ученых, 
летнюю практику студентов, путешествия с целью сбора 
научной информации о посещаемом регионе.  

Основным регионом развития научного экотуризма является 
Крымский полуостров (Бахчисарайский государственный 
историко-археологический заповедник, Херсонесский 
национальный музей-заповедник и др). 

* познавательный экотуризм – этнографические, 
палеонтологические путешествия, наблюдения за жизнью 
животных, а также птиц (birdwatching) 

Дельта р.Дунай на острове Малый Татару, орнитологическая 
школа на Кинбурнской косе, единственный в Украине сад 
бабочек в Севастополе и др. 

* рекреационный экотуризм – отдых на природе с 
познавательной целью 

Может развиваться повсеместно 

* агроэкотуризм – отдых  на фермах Наибольшее распространение получил в Карпатах 
 

Развитием агроэкотуризма в Украине занимается неправительственная организация «Союз содействия развитию 
сельского зеленого туризма в Украине», которая собирает данные о развитии данного вида туризма в разных регионах страны, 
занимается его рекламой и п       

опуляризацией, проведением конференций, тематических выставок, тренингов и т.п. 
Развитие в Украине сельского туризма позволило бы решить проблему занятости населения (один турист обеспечивает 

до 10 рабочих мест), что, например, явилось основой для развития подобного вида туризма в Донецкой области в Добропольском 
районе. 

Развитие экотуризма в национальных парках и биосферных заповедниках Украины осуществляется по таким видам: 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 127

* экскурсии маркированными экологическими тропами с коротким отдыхом, 
* научно-познавательный туризм, 
* спортивно-оздоровительный туризм, 
* сельский экотуризм, осуществляемый на территориях природно-заповедного фонда. 
Основными природно-заповедными территориями Украины развития экологического туризма являются: 

 Таблица 3 
Природно-заповедные территории Украины развития экотуризма 

    Название     год 
создания 

площадь 
     га 

                направления экотуризма 

Карпатский 
н.п. Ивано-Франков- 
ская область 

 1980 50 303 гора Говерла, развитая структура стационарных заведений рекреации, 12 
научно-познавательных маршрутов, эколого-экскурсионные тропинки 
общей протяженностью 400 км. 

«Гуцульщина» 
н.п.п. Ивано-
Франковская область 

 2002 32 271 Источники минеральных вод, горнолыжные трассы с подъемниками 

Синевер н.п.п. 
Закарпатская область 

 1989 40 696 Озеро Синевер на высоте 989м над уровнем моря, единственный в Европе 
Музей лесосплава, оборудованы экологические тропы, конные и 
веломаршруты 

Сколовские Бескиды 
н.п.п. Львовская 
область 

 1999 35 684 Буковые леса 170-180 летнего возраста, возможности для развития научно-
познавательного, сельского туризма 

Подольские Татры 
н.п.п.  Хмельницкая 
область 

 1996 261 316 Татры – остатки коралловых рифов неогенового периода, аналога 
геологического прошлого в Европе не существует, запасы минеральных вод 
типа «Нафтуся», «Миргородская», 21 рекреационное заведение 

Шацкий н.п.п. 
Волынская область 

 1983 32 515 Зона регилированной рекреации составляет 25% парка, оборудованы 
экологические тропы, информационные пункты, размещены 56 баз отдыха, 
санаториев, пансионатов. 

Святые горы н.п.п. 
Донецуая область 

 1997 40 448 Редкие экотопы – меловые наслоения с реликтовыми меловыми соснами, 
соленые озера с лечебными сульфидными иловыми грязями, более 170 
оздоровительных учреждений. Святогорский Успенский монастырь, 
Николаевская церковь ХУ11 в. 

Азово-Сивашский 
н.п.п. Херсонская 
область 

 1993 52 154 Спортивно-любительское рыболовство (севрюга, осетр) и охотничий 
туризм;  в соответсвии с Рамсарской конвенцией 1971г охраняются водно-
болотные угодья международного значения 

н.п. – национальный парк 
н.п.п. – национальный природный парк 

 
Выводы: Экологические проблемы привели к росту экологического сознания, что отразилось на отношении к природной 

среде во время отдыха, однако, в Украине экотуризм пока не является технологически оформленным бизнесом, отсутствует 
эффективное его управление. Необходима разработка региональной политики в сфере экотуризма с учетом специфики регионов, 
т.к. данный вид экологического бизнеса комплексно решает экологические, социальные и экономические проблемы. Несомненно 
экотуризм может стать фактором устойчивого развития территории. Основными направлениями деятельности могут быть: 

* разработка региональных и локальных программ развития экотуризма; 
* проведение маркетинговых исследований в области экологического туризма на локальных территориях; 
* инвентаризация потенциальных объектов экологического туризма, создание баз данных в экотуризме кадастров 

туристических ресурсов; 
* разработка экотуристических маршрутов для разных секторов потребителей туристических услуг; 
* подготовка кадров туроператоров и турагентов в области экотуризма. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы теоретические основы и практические возможности развития экологического туризма, как вида 
экологического бизнеса, в мировой практике и на территории Украины. 
Ключевые слова: экологический бизнес, экологический туризм. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовані теоретичні основи і практичні можливості розвитку екологічного туризму, як виду екологічного бізнесу, у 
світовій практиці і на території України. 
Ключові слова: екологічний бізнес, екологічний туризм. 
SUMMARY 
In clause theoretical bases and practical opportunities of development of ecological tourism, as kind of ecological business, in a world 
practice and in territory of Ukraine are analyzed. 
Keywords: ecological business, ecological tourism. 
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PROBLEMS OF CORPORATE COMPETITIVENESS 
 

Kunev K., PhD Assoc. prof.  D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria  
 

Raising the competitive level of the company is a fundamental problem of contemporary economics directly related to 
optimization of company operations and its survival in the market. Under to conditions of an open national economy and direct interaction 
between domestic and foreign manufacturers the problems of national economy competitiveness or those of separate companies acquire a 
certain degree of reality and their solutions become a factor in the effective development of the national economy. 

Competitiveness at a micro level is manifested in the relationship between price and quality of specific goods, manufactured by 
separate companies and interchangeable in their functions. In other words – competitiveness is determined as a relative estimate of company 
advantages (the products or services), which allow it to satisfy the needs of a certain client group in the most efficient way. Precisely 
competitiveness can be used to interpret consumer behavior and preferences, which are given to one product or another by purchasing it. This 
makes the problems of competitiveness central not only to a separate company but also to the entire economy as it will define what goods are 
manufactured within the national market. We should not dismiss the fact that competitiveness of the national economy is created and 
determined by the competitiveness of the separate companies and organizations, which comprise it. Thus, every effort on the level of 
company competitiveness in the real sector of the economy will have a positive impact on the national competitiveness as well and in the end 
it will impact the quality of life of the entire society. 

Achieving a good level of competitiveness is a problem of vital importance to every company. Under the conditions of a constant 
competitive pressure by the rest of the companies in the sector, upholding a certain level of competitiveness is a key precondition to 
maintaining the company’s market share. This is especially true for companies in Bulgaria, which are forced to operate under the conditions 
of narrow consumer demand, a stagnating domestic market and constantly intensifying international competition. This situation creates 
serious problems as difficult product sales lead to a shortage of financial resources, which makes the problems of competitiveness difficult to 
solve. 

In order to boost the competitive capabilities of the company it is not only necessary to modernize production and management 
but also to use the modernization efforts in order to achieve a well-defined goal. Achieving this goal demands a very precise definition of 
company advantages, which can be used in the competitive race in the most efficient way. All efforts need to be directed towards the 
development of those company and production qualities that distinguish it from its potential competitors. 

Unfortunately it has to be noted that at the current stage of our economic development, company competitiveness remains a 
largely unresolved issue. There is still a significant lagging in the quality of company management, in the flexibility and variety of 
management approaches, in the development and implementation of company business strategies and so on. It is true that company 
competitiveness is influenced by a multitude of factors of the business environment such as frequent changes in legislation, resource 
problems, unfair competition, large intercompany indebtedness, supplier and customer problems, etc. But it is also true that the main 
responsibility for developing and maintaining company competitiveness remains with the company managers, owners and personnel. The 
struggle for competitiveness is expressed through the different opportunities for product differentiation, technological changes, responding to 
the customers’ new needs and preferences, changes in the lifestyle, variations in the purchasing power, etc. 

Increasing the competitiveness is a function of many factors, some of which have general validity regardless of specific 
differences in company activities. Such factors are: 

1. Investments in new equipment and technologies 
New equipment and modern technologies enforce the company’s competitive advantages by reducing production costs and 

increasing productivity of labor and capital. This helps achieve a higher quality of production and opens opportunities to reduce production 
costs. 

It is necessary however to note that this is not always true in practice. Bad management of the new equipment not only will not 
increase but will rather decrease production effectiveness in comparison to its previous level. In separate cases expenses incurred by the new 
investments may be of significant volume and that would additionally reduce the company effectiveness for a certain period. 

2. Redesigning production 
The company’s ability to create a new kind of product is a key factor for future success. The development of new products 

demands a significant amount of resources but as an element of the company’s long-term strategy it secures significant competitive 
advantages compared to other market participants. 

3. Increasing the significance of the company’s product for the consumers 
It is necessary to constantly search for ways to maximize the product value for the customer. All efforts should be directed 

towards infusing such qualities in the product that makes it more attractive to customers. 
4. Reducing the risk of manufacturing low-quality products and scrap 
By increasing the quality of separate details the probability of manufacturing low quality final products can be reduced. That will 

increase reliability of company products and reduce costs for after-sales servicing. Reducing the percentage of scrap on the other hand will 
lead to reducing resource, material, energy and labor expenditures, which has a positive impact on the cost of company production. 

5. Resource supply based on small production reserves. 
Experience shows that a large amount of production reserves is a sign of low efficiency and quality of work. In order to improve 

these indicators it is necessary to reduce reserves, increase reliability of equipment operation as well as discontinue using the services of 
suppliers that fail to comply with agreed deadlines, etc. 

6. Observing strict contractual discipline 
All obligations (verbal and contractual) undertaken by the company towards its clients must be strictly adhered to. Flawless 

reputation and high reliability achieved by the company may in some cases assist for increasing competitiveness more that some quality 
indicators of its production. 

7. Employee training 
The level of equipment and technological provisioning is important but in the end everything is decided by the people that work 

in the company. For this reason one of the main preconditions for success in the competitive race is the high degree of qualification of 
personnel. This demands a constant process of selection and training of employees in view of any future requirements. Involving workers in 
production management has a great impact on improving company effectiveness. On one side it enhances motivation for work and on the 
other provides opportunities to use first-hand knowledge and experience to resolve all arising issues. 

8. Collecting and accumulating information about competitors 
This activity is of great significance for raising the company’s competitiveness. Competitors’ information may be used to 

understand technical and qualitative features of new products presented in the market or discover own errors. Knowledge of the competitors’ 
strengths and weaknesses allows the company not only to adapt to changes in the market situation but also to forecast possible reactions of 
competitors to such changes. 

                                                           
© Kunev K., 2011 
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The discussed factors although different in their substance are common in that their impact leads to either an increase in product 
quality or decrease of its price. However, it has to be taken into consideration that the impact of these factors is not a sufficient precondition 
to achieve high competitiveness since: 

- quality is a complex, versatile and mostly subjective category, which is hard to quantify and that makes the impact of the 
above factors hard to measure 

- it has to be remembered that a competitive product and a quality product are not always identical things. As shown by 
experience, in a number of cases the products with the highest demand are not the ones with the highest quality 

- the impact of the above-listed factors only relates to manufacturers. It should be remembered that competitiveness can only 
be discussed after the products are sold and that depends on the consumer. Therefore, the factors for increasing 
competitiveness must be discussed from the point of view of the consumers. 

The impact of the above factors brings about dynamics and uncertainty in the development of company competitive strategies. 
This in turn demands constant changes and updates to the competitive strategy, reflecting the need to maneuver and reposition the company 
in its market segment in a way that ensures and increases its opportunities for superiority and differentiation from other competitive 
companies. From this point of view problems related to the effective functioning and company competitiveness represent a serious challenge 
for company managers and owners. In reference to the above we have to note that in a number of cases and due to a variety of reasons, 
company management is carried out as piece-work by solving predominantly current or short-term tasks related to maintaining the market 
positions and the company survival. The emphasis is not on professionally developed company strategies build on the basis of well-
formulated long-term company objectives but rather on such that are predominantly based on personal experience and the knowledge of the 
company owner or manager, which often results in the lack of sufficient expertise and professionalism. 

Given the above, we can sketch some basic problems related to increasing company competitiveness:1 
1. In the current moment most of the efforts of company management are directed towards obtaining adequate equipment and 

contemporary technologies as the basic means of achieving high production quality and company competitiveness in the long-term. Survey 
data indicates that the predominant share of companies have a developed production quality management systems, which is a prerequisite to 
achieving not only the necessary quality but also better market positions. At the same time however, 7% of companies are not in the 
possession of such system, which (despite the low percentage) is unexplainable for a sector with so intense competition. It is clear that the 
entrepreneurs’ views on the competitive advantages of their companies are mainly related to the quality of production and the used 
production facilities as well as low labor costs. In our opinion the rest of the factors remain underappreciated and in the future the emphasis 
will move towards a higher quality of the work force, which means higher labor costs. It is necessary to search for new sources of 
competitive advantages and therefore it is best to add qualification and motivation of employees as well as management effectiveness, which 
stand in the basis of higher labor efficiency to the list of most important advantages. 

2. In view of the relatively satisfactory quality management of production, the fact that as little as 38% of companies have a 
company strategy for increasing their competitive advantages and nearly as many (31%) do not have such a strategy at all, and have made no 
plans in this respect is very disturbing. Here we have to add the wide-spread lack of professionally qualified specialists in strategic planning. 
This shows that for the majority of companies the leading driver in their operations is solving current matters related to company activities 
and survival, while tackling long-term problems is left behind. In the majority of cases (92%), company managers indicate that their strategy 
has been built with their own efforts and resources, based on personal experience and knowledge. This on the one hand is probably a sign of 
accumulated experience but on the other it suggests that a significant share of the managers is not willing to incur additional expenses for 
employing external specialists. Apart from this, they do not have a sufficient confidence in scientific circles and are not willing to admit 
outsiders to information specific to their line of business. This situation reveals an obvious underappreciation of the significance of company 
strategy and lack of understanding of the relationship, which exists between the strategy and the current operations of a company. A mere 8% 
of respondents indicate that they are building their company strategy by drawing on the experience of similar companies. The fact that 
sharing of experience exists is positive but the dangers of mechanical transfer of ideas inapplicable in view of the specifics of the place and 
operations of a company should not be underestimated. 

3. It is wide-spread facts that in resolving current problems managers predominantly count on their own experience, practical 
expertise and intuition without drawing on the assistance and advice of highly-qualified and recognized specialists. The opinion regarding 
strong sides of practical company operations supports this. For the larger part of company managers these are skills in distributing the final 
product and maintaining the level of competitive prices, but not the improvement of organization and technology of production, diversifying 
the production varieties, etc. Additionally, the high self-assessment of most of the managers for their manufacturing and marketing activities, 
quality and prices of their production and the low level of self-criticism are impressive. It is necessary to have a more sensible evaluation of 
reality, which will allow foreseeing future threats, projecting and carrying out new ideas in order to avoid collapse of operations, increasing 
profits and improving market positions. In many cases the significance of evolving the organization and its management structure, which 
hides large unharnessed resources is unjustifiably ignored. 

4. The majority of managers show a positive attitude and correct judgment towards the importance of qualification of employees 
for developing the competitive advantages of the company. The survey, however, reveals a narrow understanding and a degree of inertness in 
this respect. Attention is mainly paid to training employees to use specific equipment and technology as this is related to improving labor 
efficiency. Additionally, two key positions emerge. The first is to carry out improvement courses for all company workers and the other one 
is to do this for certain people only – those that are not expected to leave after significant funds have been invested in them. This is justified 
in view of the long-term investment in human capital, which will have an increasing significance for the companies’ positions on the 
respective market. A very small share of companies (19%) organize computer literacy and IT trainings, with the rest condemning themselves 
to isolation. There is a strong underappreciation of the significance of teamwork trainings – as little as 13% of companies does it, which 
show lack of understanding of its importance for increasing productivity in the company. One of the reasons for that of course is the lack of 
financial resources but that does not diminish the importance of the problem. Moreover, 75% of managers evaluate the returns on 
expenditures for such trainings as good. 

5. As a whole it can be noted that managers attach an important role to labor motivation of company employees in terms of 
increasing company competitiveness. And a large part of them (69%) evaluate it as good or very good. This point however may be 
approached with certain doubts as the main reason behind the motivation is not so much the good and adequate remuneration but rather the 
strive to keep one’s job and income in the conditions of an unfavorable economic situation. The issue of promoting salaries remains largely 
untouched, which is in contradiction to the need for stronger motivation of employees expressed above. 

The problem has one more aspect. If we presume (even not entirely correct) that the development of the company strategy is the 
management’s responsibility, then its successful implementation is a shared responsibility of both the management team and the company 
work force. This is an often omitted fact and the task of achieving company objectives is assumed predominantly by the management team, 
which engages in its implementation solely from its standpoint. This way the company team is left with the indifferent role of a common 
executor missing the important fact that the implementation of the company strategy would be much more successful and efficient when it is 

                                                           
1 The conclusions are drawn on the basis of poll survey of group of companies in sector dairy processing in 
2010. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 130

perceived as an objective by the larger or more precisely the more dedicated part of the company personnel. Such sharing of responsibility 
does not diminish the responsibility of the management team at all and neither does it belittle its role as a leading body. That, however, 
allows on the one hand to use the creative potential of the collective by embracing rational ideas from immediate executors and detailing the 
separate parts of the company strategy and on the other hand involving more of the personnel members in the development of the company 
strategy will make them committed, which is a very good prerequisite and a guarantee for its successful implementation.  

* 
*       * 

The problems discussed above by no means exhaust the full spectrum of problems related to company competitiveness. Creating a 
fully functional market in Bulgaria is related to a significant increase of competitiveness in all spheres of public production. This is 
facilitated by the mass penetration of foreign companies on our market, which enforces changing and rethinking the economic behavior of all 
market players. In relation to this, competitiveness attains an increasingly significant meaning on both company and macroeconomic level. 
The comparison to developed market economies, however, shows that there is a significant lagging behind both in terms of production 
quality and in terms of company management and development of business strategies. 

Experience shows that the key reasons for unsatisfactory problem resolution related to company competitiveness originate from 
the lack of sufficient experience, organization and responsibility of business figures. These enforce the need for companies to exert more 
efforts in order to improve their own organization and increase their competitive capabilities. On the other hand, and parallel to this it is 
necessary to have a better quality of operation of public institutions related to observing the laws, fast and quality legal proceedings, 
intensifying the fight with corruption and maintaining the macroeconomic stability. All these will lead to the timely and successful resolution 
of problems of company competitiveness, which in turn will help the national economy emerge from the unfavorable situation and economic 
stagnation. 
 
UDC 61 (497.2) 

 
STATE OF THE HEALTH WORKFORCE IN BULGARIA ACCORDING TO INFORMATION FROM NON-SPECIALIZED 

DAILY PUBLICATIONS (1988-2009) 
 

A.A. Marcheva, Assistant professor, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Bulgaria    
 
I 

The study of the state of health workforce aiming to formulate the problems and search for solutions is based on various 
information resources. Before we start searching for information we may create a list of question on health workforce state. A “10x10” 
format is proposed. 

10х10 QUESTIONS 
(Questions that will always retain relevance when investigating health workforce for management purposes) 

 
I. NUMBER AND STRUCTURE OF HEALTH WORKFORCE  

1.1. What is the real number of the health workforce? 
1.2. What is the proportion between different personnel categories? 
1.3. How many physicians, dental doctors and masters of pharmacy are not practicing their profession? 
1.4. What is the proportion between workforce engaged in state and municipal health establishments and those in private health 

establishments? 
1.5. What is the percentage of occupied positions? 
1.6. What is the growth rate? Decrease of workforce in healthcare? 
1.7. What is the real coverage per 100000 of the population with specialists from different groups – total and by region? 
1.8. What is the proportion “Physician – middle-level medical personnel (healthcare specialists)”? 
1.9. What is the proportion “Patients – healthcare specialists”? 
1.10. What are the differences between the coverage of the Bulgarian population, that of EU and the regulations of WHO? 

 
II. AGE and gender STRUCTURE 

2.1. What are the key differences in the age and gender structure of health workforce and in the rest of the economy? 
2.2. What is the minimal and maximal age by sex in separate health workforce categories? 
2.3. What is the average age of health workforce in Bulgaria and EU? 
2.4. What is the average age of post-graduate students, total and by sex? 
2.5. Which age group is most affected by structural changes in healthcare? 
2.6. What is the sex ratio in separate age groups? 
2.7. Is there an upper age threshold for working in healthcare? 
2.8. Are there any studies of morbidity and mortality among age groups? 
2.9. Which age group is most prone to changes in workplace? 
2.10. What is the average life expectancy of different healthcare workforce categories? 

 
III. EDUCATIONAL POTENTIAL 

3.1. What are the educational stages undergone by healthcare workforce? 
3.2. What educational establishments carry out the training of healthcare workforce?  
3.3. What is the number of students enrolled in medicine and public health in different educational degrees? 
3.4. For which educational degrees and specialties the diplomas are internationally recognized? 
3.5. How the practical training of students in different educational degrees is carried out? 
3.6. What are the criteria for selection of post-graduate students? 
3.7. What are the options for continuing education in the country? 
3.8. What are the opportunities for training, qualification and specialization abroad? 
3.9. What forms of international cooperation are practiced in order to boost the educational potential of healthcare workforce?  
3.10. What is the rational proportion between workforce categories with different educational potential? 

 
IV. LABOUR REGULATIONS 

4.1. Which legislative decisions have determined the profile of health workforce? 
4.2. What is the role of health specialists in developing legislation and law making? 
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4.3. How do labour laws and health standards interact? 
4.5. What is the length of the working day for different workforce categories? 
4.5. Is it possible to regulate the duration and intensity of labour in healthcare? 
4.6. What penalties are provided for in the event of labour law violations? 
4.7. Is labour remuneration regulated for all health workforce categories? 
4.8. What are the differences in labour remuneration by workforce category and by region? 
4.9. How are rights and responsibilities of different health workforce categories regulated? 

4.10. What are regulated working conditions? 
 

V. CODE OF ETHICS 
5.1. Is there a contemporary version of the Hippocratic Oath? 
5.2. Is there a code of ethics applicable to healthcare workforce? 
5.3. What are the ethical relationships between different personnel categories? 
5.4. What are the ethical relationships between personnel and patients? 
5.5. Does higher remuneration contribute to the observation of ethical standards? 
5.6. What are the ethical relationships between different trade unions? 
5.7. What are the ethical relationships between trade unions and non-governmental organizations? 
5.8. What is the responsibility of top level management in the event of bankruptcy of the health establishment? 
5.9. Are ethical rules being violated? 
5.10. Medical ethics and corruption? 

 
VI. national HEALTH MAP 

6.1. The national health map is a document of legislative or indicative character? 
6.2. What is the participation of interested parties in the development of the national health map? 
6.3. What international standards for population coverage and accessibility of health establishments are used in the development of 

the national health map? 
6.4. What is the coverage of the national health map with specialist from different educational levels? 
6.5. What indicator groups are used in the development of the national health map? 
6.6. Will the adoption of the national health map violate the market principles? 
6.7. Is the adoption of the national health map in contradiction with the interests of the workforce? 
6.8. What is relation between new health facilities and the National health map? 
6.9. Which health workforce categories are presented in the National health map? 

6.10. When and who may make changes to the National health map? 
 

VII. MIGRATION 
7.1. Which circumstances are the reasons for healthcare workforce migration? 
7.2. What is the proportion immigration/emigration by personnel category? 
7.3. Can we speak of an established international market for healthcare workforce? 
7.4. Is regulation of migration processes possible in the event of deficit in some workforce categories? 
7.5. Which group is the most mobile? 
7.6. Which are the factors for internal migration (territorial and between categories)? 
7.7. What is the role of public and private intermediaries in amplifying internal migration? 
7.8. Does Bulgaria gain or lose due to immigration/emigration? 
7.9. What is the role of top management in the regulation of migration processes? 
7.10. Are there official statistics for health workers working abroad? 

 
VIII. salaries and material incentives  

8.1. What is the ratio of salaries and social and health insurance contributions of medical and non-medical personnel compared to all 
expenditures in healthcare? 

8.2. Are there any differences in remuneration by personnel categories in different medical (university, regional, municipal, private, 
etc.) and health establishments and if there are – what is their scope? 

8.3. What forms of material incentives are used in healthcare? 
8.4. How National health map will affect the health workforce salaries? 
8.5. Is there a relationship between labour remuneration and personnel migration and if there is – for which personnel categories it is 

most significant? 
8.6. What is the difference in salaries by personnel categories in Bulgaria and EU-15 countries with the most Bulgarian medical 

personnel? (Great Britain, Italy, Spain, Germany, Belgium, etc.) 
8.7. What is the proportion between labour remuneration in Bulgaria and new EU-members from Eastern Europe?  
8.8. Is there a difference between corruption and unregulated payments? 
8.9. What are the amounts of non-regulated payments? 

8.10. What are the most popular non-material incentives? 
 

iX. TRADE UNIONS/PROFESSIONAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
9.1. Which are the officially registered trade/professional unions in healthcare? 
9.2. What protection is provided to healthcare workforce by trade unions? 
9.2. What are the relationships between officially registered trade/professional unions, the Ministry of Healthcare and NHIF? 
9.3. What is the participation of officially registered trade/professional unions in establishing the national health policy? 
9.4. How trade unions protect the interests of their members? 
9.5. What negative trends are monitored in the management of trade unions? 
9.6. How many non-government organizations are officially registered and interested in conducting healthcare related activities? 
9.7. How many healthcare professionals work in non-government organizations and do not practice their specialties? 
9.8. Are non-government programs and projects helpful in terms of promoting education and qualifications of workforce? 
9.9. What is the participation of NGOs in the healthcare policy-making? 

9.10. What is the involvement of health workforce in various patient organizations? 
 

X. INTERNATIONAL COOPERATION 
10.1. What forms of international cooperation are most widely used?  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 132

10.2. What is the effect of foreign investments inflows in healthcare on the promotion of international cooperation? 
10.3. What is the participation of educational institutions in international programmes? 
10.4. Which international organizations have Bulgarian trade unions as members? 
10.5. What is the role of international cooperation in the formation of new professional trends? 
10.6. How funds from Operational Program’s for adoption of good international practices are utilized? 
10.7. What is the number of foreign students in Bulgaria Medical Academy and Medical Universities? 
10.8. What is the number of Bulgarian students in Medical Academy and Medical Universities abroad? 
10.9. Who and how regulates specializations abroad of Bulgarian health workforce? 

10.10. Which is the best form of international cooperation for health workforce? 
 

II 
Greater and greater attention has been paid to non-specialized publications as a source of information over the last years. The 

topics related to the needs of health and healthy way of life, on one hand, and to the healthcare system’s development and functioning, on the 
other hand, are widely presented in the media.2  

Non-specialized daily publications, as part of media space, are one of the sources of “symptomatic” information on problems 
when satisfying needs for health and healthy lifestyle, in which a special role belongs to health workforce.3 

The International institute of healthcare and health insurance can be recognized as a leader in Bulgaria in offering services related 
to media analysis.4 

The study is carried out based on 600 publications from the period 1988-2005 viewing issues related to health, healthy way of 
life, healthcare system’s resources, its organization and the impact of environment on its functioning and development. 

The first stage is selection. Publications used in the cross section are chosen randomly from a large volume of publications 
collected in the course of more than 20 years. Each one of them is drawn randomly from a “pool” containing all the publications. All 
publications “participating” in the draw are preserved. The titles of the 405 studied publications, listed chronologically according to the year 
of their publication, are given in the first table “Random sample of non-specialized publications in Bulgarian daily press in the period 1988-
2002”.  

Table 1 
Random sample of non-specialized publications in Bulgarian daily press 

in the period 1988-20025 
Consecutive 

number 
Title of publication 

Year of 
publication 

1 There is a reason for the consequences. (Nation-wide discussion: The health welfare of the 
nation) 

1988 

2 Health insurance fund to be created 1989 
3 The (Un)Healthy student 1990 
6 In health care – radical changes 1991 
8 "The Chirkov phenomenon” - always gets what he wants 1992 
22 Childless families in the country are losing their last hope. 480 thousand are necessary for the 

Board of sterility at First Obstetric Hospital Tina Kirkova not to stop work 
1993 

41 The number of paid medical services is not increasing. Regulatory perversions reach into the 
pocket of the sick, but nobody can prove and punish corruption. 

1994 

45 Memories that villagers had a resort base are fading 1995 
48 20 thousand people involved in heroin abuse in Bulgaria (19 addicts died in Sofia alone) 1996 
59 31,000 will be the price of a day in the hospital (A new regulation on paid medical services enters 

into force) 
1997 

89 "Support" is against the Health Act (Varna District Hospital on the verge of bankruptcy?) 1998 
155 4,5 million BGN for medicines for AIDS patients 1999 
243 "First Aid" threatens to go on hunger strike. (Today, medical staff will seek the resignation of the 

President of the medical association, Dr. Ignatov)  
2000 

200 326 are carriers of AIDS in Bulgaria (Bulgarian scientists will stop the HIV virus with liposome 
microcapsule) 

2001 

311 Balkanfarma – up to 19% jump in locally produced medication 2002 
405 Surgeons are considered the most corrupt. (Every third person does not believe in the success of 

the healthcare reform. People are against cash on hand and expensive drugs) 
2002 

 
The significant number of titles from the period 1997-2002 can be explained both by the sharp rise in the number of publications 

after the mid-90s and by the increased interest to the new issues related to the structural reform in healthcare system, the change in the way 
of funding, the population’s health security against the background of the “unfriendly” surrounding socio-economic and ecological 
environment, etc. 

At the second stage the publications are presented by title and year of publishing. This section of the study is supplemented by 
sorting according to year of publishing as presented in the second table “Distribution of publications by year”. 

                                                           
2
In the media space there are lots of specialized print editions. The Zdraven Front newspaper founded in 1945 with a circulation of 2000 is 

the only one in 1989. In 1990 it was renamed into “Forum Medicus”. In 1994 the group of newspapers on health topics increased to 26 with a 
circulation of 1543800, and in 2000 the editions are 18 with a circulation of 3070900. The topics of these editions are presented in the 
following trends: scientific medicine, natural and eastern medicine, diseases, treatment methods; healthy way of life. For more details see 
Milusheva, R., Petrova Y. Statistical review of the newspapers published in the Republic of Bulgaria for the period 1989-2000 – Statistics, 3, 
2002, pp. 64-65. In 2005 there were 20 newspapers published in the rubric of the Unified decimal classification “Medicine and public health” 
with a yearly circulation of 8760.2 thousand, 555 issues. -BULGARIA 2005. Socio-economic development, Sofia, NSI, 2006, p. 281. 
3 In 1998 in Bulgaria 644 newspapers were being issued, including 53 daily newspapers with an annual circulation of 316070.1 thousand; in 
2007 the number of news papers is 448, including 64 daily newspapers with annual circulation of 159416 thousand. 
4 In the archive of the Institute there are over 280000 publications from print editions (after 1st January 2001) and materials from the main 
radio stations, televisions and internet media (after 1st January 2003) in Bulgaria. About 250 materials enter the IHHII database daily. 
http://mediamonitoring.zdrave.net 
5 The table is made up of a sample out of the 405 publications and lists the first title of each year. For 2002 it contains the first and last title. 
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Table 2 
Distribution of publications by year 

Year Consecutive number Number of publications 
1988 1 1 

… … … 
1999 155-242 88 

… … … 
2002 311-405 95 

Total years 15 Total consecutive numbers 405 Total number of publications 405 
 

Two measurements are used for making table 3 at the third stage of the study – terminology and subject-matter and consecutive 
number of the title list. 

Table 3 
Two-dimensional measurement of publications - terminology and subject-matter and consecutive number in the title list6 

Thematic 
nests 

Terminology and subject-matter 
Frequency of 
presentation 

1 Administration, medical 1 
18 Laws, Healthcare Law, Law on Health Insurance (Health insurance Act) 15 
19 Closure: beds, hospitals, centers, places.  5 
20 Salary, labour remuneration 9 
26 Health map 179 
26 Health fund, NHIF 29 
31 Health experts 2 
35 Health ministry, Health Minister, Head of Healthcare  8 
37 Names 22 
42 Quality of services 1 
44 Control, responsibility 4 
47 Physician, Medicsl, General Practitioner, Family Physician, Nurses, Laboratory assistant, Hospital 

Attendant, Medics, Medical Association 
66 

51 Medical Academy 2 
54 Training, Educational Institutions, Study Abroad 4 
58 Payment, pay for health, health contributions, medicine, out of pocket 17 
59 Policlinics 10 
61 Practice, practicing 4 
63 Registration, companies (establishments), Dealers 3 
76 Services, Service, Help, Medical  7 
77 Scientists 3 
78 Students, Student Health 4 
79 School Health  7 
82 Private practice, work in private, private services 33 
83 Countries   

Three measurements are used for making table 4 at the forth stage of the study – thematic nests (terminology and subject-matter), 
year of publication and consecutive number of the title list. 

Table 4 
Three-dimensional measurement of publications - terminology and subject-matter, year of publication and consecutive number of 

the title list 
1988-
1996 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Year 
Consecutive number 

Terminology and subject-matter 1-58 59-88 89-154 155-242 243-299 
300-
310 

311-405 

1. Administration, medical  71 96     
…        
20. Salary, Labour remuneration   118 192, 195, 210, 

226, 231 
271  313, 342 

…        
47. Physician, Physicians, 
Medical, General Practitioner, 
Family Physician, Nurses, 
Laboratory assistant, Hospital 
Attendant, Medics, Medical 
Association 

14, 53 75 92, 
106, 
133, 
144, 
145 

156, 163, 169, 
170, 173, 174, 
176, 178, 181, 
187, 196, 199, 
201, 210, 212, 
216, 218, 219, 
232,233, 238, 239 

243, 245, 246, 
251, 253, 255, 
258, 262, 264, 
265,267, 273, 275, 
281, 285, 286, 
287, 288, 295 

303, 
307 

320, 326, 
327, 340, 
350, 365, 
370, 401, 
403 

…        
83. Countries    191, 216   371 

 
The constructing of table at the fifth stage expands the possibilities for analysis of media space. This table can be named both 

“Multidimensional measurement of publications” and “Analytical matrix”. It presents each publication by: 1) Consecutive number; 2) title of 
publication; 3) year of publication; 4) main issue discussed in the publication; 5) user affected by the problem; 6) servicing structure in which 
it arose or which takes part in solving the problems; 7) necessary resources for solving the problem – material (M), financial (F), work force 
(WF), informational (I), organizational (O); 8) measures undertaken for solving the problem; 9) state of the problem as of December 2002.  

                                                           
6 Out of the 83 thematic nests sorted alphabetically the table displays those that are related to healthcare workforce to the greatest extent 
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Table 5 is made up as a sample of multidimensional measurement of publications, which shows only 22 titles chosen randomly, among 
which the first and the last ones in the list. With the aim to “match” the problems outlined in the publications with the separate 83 thematic 
nests it is necessary to go back to one of the previous tables (tables 3 and 4). Such an operation reveals repetitive problems in time and 
territory aspects. A mismatch between thematic nests and problems is possible – there is a greater variety among problems. 

Table 5 offers possibilities for marking fields, which are in contact with problems of health workforce in specialized publication and 
official documents of state institutions.  

The tone in most of the non-specialized publications is critical, caused by the pungency of the problems. The tonalities used in 
specialized publications and in non-specialized publications are very often in “disharmony”. Exactly this “disharmony” must be “heard” or 
caught by institutions, forming the integrated health politics.  

In each of the presented trends for studying publications summing up–generalization of problems is possible; grouping consumers and 
forming a target audience; problem institutionalization and combining organizational efforts; integration of the resource potential to “attack” 
common problems or to look for new sources of resources and optimal use; outlining measures; new layout of problems unsolved prior to 
2002. 

The finishing, ninth measurement of publications, is like “ninth tone” of the scale. A great number of the established problems, 
regardless of the period (1988-2002), are unsolved or partially solved. There are problems which are intensified or because of their untimely 
solving they give rise to new ones – harder and requiring significant resources for solving them.  

In each of the presented trends for studying publications summing up–generalization of problems is possible; grouping consumers and 
forming a target audience; problem institutionalization and combining organizational efforts; integration of the resource potential to “attack” 
common problems or to look for new sources of resources and optimal use; outlining measures; new layout of problems unsolved prior to 
2002. 

The finishing, ninth measurement of publications, is like “ninth tone” of the scale. A great number of the established problems, 
regardless of the period (1988-2002), are unsolved or partially solved. There are problems which are intensified or because of their untimely 
solving they give rise to new ones – harder and requiring significant resources for solving them.   

A second iteration (comprising 6 stages) with 300 publications from 2005 was created in order to verify the situation, described at the 
5-th stage table. The second iteration includes a new 6-th stage in which the examined situation in 2005 is compared against that for the 
period 1988-2002. At this stage evaluations for the status of human resources in healthcare are generalized in a new table. A significant 
number of the problems remain unsolved in spite of the political will demonstrated after the parliamentary elections in 2005. 

 
Publications in non-specialized daily press for the period January-December 2005, with titles directly related to healthcare workforce 

(54 out of 300) 
 
4. Help, we are being medically treated! 
7. BGN 360 000 in fines collected by the NHIF in Plovdiv. 

10. Medical examination to become compulsory. 
18. Chaos and default of pharmacies starting in December 
23. Shterev on foot in Konevo due to riot 
27. The medical association saved 20 thousand from business trips 
31. A missing ordinance unties the hands of healers 
35. Nurses association under discussions 
40. Thank you doctor, and what are your pains? 
43. No-good laws protect no-good doctors. 
51. Beam instead of scalpel 
55. Patients and physicians discuss health separately 
58. Ophthalmologists from around the world gathered in Bulgaria 
63. German professor operates the hearts of young Bulgarians pro bono 
65. GPs were the worst paid 
67. Prominent oncologists will carry out consultations in Bulgaria 
71. Stethoscopes are put away, we will be treated electronically 
72. Physicians cash registers under scrutiny 
76. The health services market is no a street-stall 
78. Physicians in private practices get 200 BGN less that teachers 
84. Blood-free operations of the aorta are possible in Bulgaria too 
87. Replacing dentists with…. toothpaste 
94. Half of the physicians in Varna – passionate smokers 
98. Our dentists in EU – dental physicians 

118. We will restore the physicians in large schools 
136. Physicians to be entered in a national registry 
137. Germany is looking for our nurses and physicians 
158. The medical holding in Sofia disappeared too 
162. XXI-st century and healthcare prevention 
165. Salaries in St Ecatherine up to 3000BGN 
176. Four with honorary sign “Bulgarian Physician” 
190. Gaydarski is firing hospital bosses 
195. Hospital payments put ministers and deputies in quarrel 
197. Congress on Bulgarian medicine 
199. Therefore – let’s make a deal 
204. “Physician of the year” awards 
213. Pharmacists trade unions allowed 
225. Physician caught with 40 BGN bribe 
231. Another unique transplantation in “Lozenets” 
233. Crisis today, catastrophe tomorrow 
257. The Cabinet supported Gaydarski 
266. Minister Gaydarski grants approval for hospital privatizations 
268. How hospitals are bought in the EU? 
269. Three more days for changing the family physician 
273. The NHIF discontinues a contract for made-up manipulations 
274. Many in need, few psychologists 
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276. The NHIF pay for prophylactic as well 
281. Fines for the medical scandal in Ruse 
290. Nurses are among the poorly paid 
293. Eight hospitals with new boards of directors 
295. A rare liver transplantation performed in Military Medical Academy 
298. Hospital bankruptcies begin 
299. First kidney transplantation to a child in Bulgaria 

300. Limits for public health stations dropped 
A third iteration was made in order to verify the situation, described after the second iteration and was carried out through 200 

publications from 2009. Significant part of the problems associated with health workforce, remains unresolved, regardless of the political 
will demonstrated after the parliamentary elections in 2009. Table 6 present possibilities to get correct information and answer on Questions 
10x10. 

Table 6 
Matrix “10x10” Questions - 2009 

              Question number 
                             in group 
Question groups 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Number and structure of health 
workforce 

npa npa 
pd 

npa 
 

pd pd pd npa 
pd 

pd nd pd 

2. Age and gender structure npa nd nd pd nd nd pd pd nd nd 
3. Educational potential mpa mpa pd pd pd nd pd pd mpa nd 
4. Labour regulations pd mpa pd npa pd pd npa pd pd pd 
5. Code of ethics pd mpa npa mpa mpa pd pd pd pd pd 
6. National health map mpa mpa pd mpa mpa pd pd pd pd pd 
7. Migration cd npa pd npa mpa mpa pd pd mpa pd 
8. Salaries and material incentives cd mpa pd cd cd mpa mpa mpa pd pd 
9. Trade unions/ professional and non-
governmental organizations 

mpa pd mpa mpa pd mpa npa npa pd mpa 

10. International cooperation mpa mpa mpa pd pd pd pd pd pd pd 

npa - no precise answer; mpa - more precise answer; pd - partial data; cd – correct data; nd – no data 
 

Studying media space on the basis of publications in non-specialized daily press confirms the thesis for non-equilibrium, related 
to human resources for the health system in Bulgaria. The over-departmental character of problems or the necessity for integrating efforts of 
a great number of problems to solve them is outlined.  

This study confirmed the existence of disparities in healthcare system in terms of human resources and the need for interaction in 
order to get out of this crisis. 

 
РЕЗЮМЕ 
Вивчення стану трудових ресурсів охорони здоров'я, спрямованих на формулювання проблеми й пошук рішень, заснованих на 
різних інформаційних ресурсах. 
Ключові слова: працівники сфери охорони здоров'я, неспеціалізовані щоденні видання, анкети 
РЕЗЮМЕ 
Изучение состояния трудовых ресурсов здравоохранения, направленных на формулировку проблемы и поиск решений, основанных 
на различных информационных ресурсах. 
Ключевые слова: работники сферыздравоохранения, неспециализированные ежедневные издания, анкеты 
SUMMARY 
The study of the state of workforce health aiming to formulate the problems and search for solutions is based on various information 
resources.  
Keywords: workforce health, non-specialized daily publications, questionnaire  
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It is difficult to predict precisely what the future will hold, but everyone has to prepare and plan in order to avoid undesirable 

outcomes and to make the most of the opportunities they encounter. The sum of these individual plans and choices will influence the future 
path taken by Europe as a whole. These plans and choices need to be guided by robust labour market information, including a prospective 
element. The key question therefore is not whether an attempt should be made to anticipate the future, but rather how to go about it. Rather 
than relying on luck, or upon individuals’ own (possibly ill-informed) judgments, those involved in producing projections argue that there is 
a case for the State providing such information as a public good, based on the application of transparent, systematic and scientific methods. 

Rationale 
The essential rationale for forecasting and the basis for the public sector funding of forecasting and the associated data collection is 

that labour markets are imperfect and that there are long and variable lags between decisions on investment in skills and when these are 
finally available. Without such information there are likely to be more or greater mismatches in labour supply and demand. This is likely to 
be reflected in a combination of wage inflation, unemployment, unfilled vacancies and associated inefficiencies. Hence, by funding data 
collection and forecasting work the public sector is providing a public good available to public and private sector actors to help inform 
decisions to invest in improving human capital. 

Identification of labour skills needs: main concepts, strengths and weaknesses 
The assessment and anticipation of skills and labour market needs is seen as a key instrument: for the efficient functioning of labour 

markets and the mobility of labour within the EU; for a better match between labour supply and demand to reduce bottlenecks; and for a 
better definition of the content and structure of education and training systems as they seek to develop human resources, skills levels, 
creativity and entrepreneurship. Many Member States currently carry out such activities, but until recently little has been done at pan-

                                                           
© Moscardini Alfredo, Vlasova Tatyana, 2011 
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European level. Given the increasing interdependency of European labour markets and the growth in cross-border mobility, the case for a 
pan-European assessment has strengthened. 

While this approach is important for policy (especially in education and training provision), it has an equally important role in 
providing robust information for individual citizens and organisations. In a rapidly changing economic and social environment, policy-
makers, practitioners and citizens have to be able to identify and respond promptly to new skill needs. Such decisions should depend on 
reliable information provided by research. 

There is a long tradition of forecasting skills needs in Europe. Recently, the terms ‘labour market assessment’, ‘anticipation’ and 
‘early identification of skills needs’ have become popular. These terms are used as umbrella concepts for the various tools and studies to 
better anticipate skills needs. 

There is now a vast range of different tools and techniques for anticipating changing skill needs. The main general approaches 
include: 

 i. Formal, national-level, quantitative, model-based projections; 
 ii. Surveys of employers or other groups (these approaches may include some quantitative aspects but are generally more 

qualitative); 
 iii. Ad hoc sectoral or occupational studies (involving both quantitative and qualitative methods), focusing on the situation in 

particular areas (which may involve elements of both i and ii. 
 iv. Foresight analysis using scenario development exercises based on expert opinion (including setting up ‘observatories’, focus 

groups, round tables and other Delphi-style methods, to reach a consensus view) [1] 
Each approach has its strengths and weaknesses (see Table 1). Ideally, a variety of different methods should be used, allowing them 

to inform and support each other, rather than seeing them as mutually exclusive or competing alternatives. No single approach has the 
monopoly on ‘truth’ nor can a single method provide a full and complete picture: both qualitative and quantitative assessments are needed. 
All such projections should be seen as part of an ongoing process rather than the final outcome. Together they can provide the various 
participants in the labour market, as well as policy makers, with useful insights into how labour markets are developing in response to 
various external influences. 

It is also important to emphasise that the different approaches may be suited to different audiences and purposes. Scenario 
development, for example, is ideal when the aim is to involve participants and to explore alternative possible futures. The actual process of 
carrying out the scenario development is often a critical output, and participation is necessary to gain the full benefits. This is ideal for 
situations involving small numbers of policy makers trying to explore the threats and opportunities they are facing. In contrast, detailed 
quantitative projections may be ideal where the prime aim is to provide useful labour market information and intelligence to support large 
numbers of individuals making choices. 

Table 1 
Comparison of the advantages and disadvantages of alternative approaches to anticipating skill requirements 

Alternative Approaches Advantages Disadvantages 

Formal, national level, quantitative, model-
based projections 

 Comprehensive 
 Consistent 
 Transparent 
 Quantitative 

 Data shortage 
 Costly 
 Not everything can be quantified 
 May give a misleading impression of 
precision 

In depth sectoral or occupational studies 
(using a variety of quantitative (model 

based) and qualitative methods) 
Strong on sectoral specifics 

 Partial 
 Can be inconsistent across sectors 

Surveys of employers or other groups, 
asking questions of fact and opinion about 

skills, skill deficiencies and skill gaps 
Direct “user/customer” involvement 

 Can be very subjective 
 Inconsistent 
 Can too easily focus on the margins 
(i.e.current vacancies) rather than skill 
needs within the whole workforce 

 Focus groups, round tables 
 Observations 
 Delphi-style methods 
 Scenario development, Foresight 

 Holistic 
 Less demanding data requirements 
 Direct “user/customer” involvement 

 Non-systematic 
 Can be inconsistent 
 Can be subjective 

The education attainment levels are formalised in the well-known ISCED levels. These levels are mostly related to the length of 
schooling and the institutions that deliver the diploma. On the contrary, the European Qualification Framework will try to base the 
qualification process on the "learning outcomes", defined in terms of knowledge, skills and competences. It provides a clear definition of all 
these related concepts:  

- “qualification” means a formal outcome of an assessment and validation process which is obtained when a competent body 
determines that an individual has achieved learning outcomes to given standards; 

- “learning outcomes” means statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process, 
which are defined in terms of knowledge, skills and competence; 

- “knowledge” means the outcome of the assimilation of information through learning. Knowledge is the body of facts, principles, 
theories and practices that is related to a field of work or study. In the context of the European Qualifications Framework, knowledge is 
described as theoretical and/or factual: 

- “skills” means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems. In the context of the 
European Qualifications Framework, skills are described as cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative thinking) or 
practical (involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments); 

- “competence” means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in work or 
study situations and in professional and personal development. In the context of the European Qualifications Framework, competence is 
described in terms of responsibility and autonomy. 

All things considered, over 19.6 million additional jobs are expected to be created between 2006 and 2020 in the EU-27. However, 
the actual number of jobs created will depend on the global economic environment. The current financial crisis and its impact on the real 
economy make the pessimistic scenario more probable. The more pessimistic scenario projects the generation of fewer jobs in the service 
sector, but still growth. In this scenario, the employment decline of manufacturing will be stronger. The present crisis may accelerate the 
foreseen restructuring in these sectors. However, even in the pessimistic scenario, the manufacturing sector should still account for more than 
33 million jobs in 2015: this sector would still correspond to an important part of jobs in some European regions. In addition, some regions 
would experience positive trends in manufacturing as a result of the transfer of jobs from older to newer Member States. Lastly, in some 
industries (for example engineering), demand will outstrip productivity gains and create new jobs. The primary sector and utilities are 
expected to decline significantly in all cases. [2, 3, 4] 
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The forecast has adopted a modular approach to exploring skill needs focusing on four key components (modules): 
The first key component is a multisectoral macroeconomic model, called E3ME Energy environment-economy model of Europe). 

Using the classical Leontief input-output tables, it considers the links between economic sectors. In addition, it takes into account the 
interactions between the economy, energy supply and demand, and environment (E3), as well as the contribution of research and 
development, and associated technological innovation, and the dynamics of growth. E3ME’s parameters are estimated empirically, using 
historical time series data covering the period 1970-2004. This means that behavioural relationships in the forecast are determined by past 
trends. There may be cases where this is not appropriate, in particular in new Member States where data series are shorter (1993-2004) and 
cover a period of transition. To compensate partially for this E3ME assumes that in the long term there is convergence between the EU’s new 
members and the previous EU-15 in terms of the key economic relationships and parameters embedded in the model. It also uses Eurostat 
population projections as an input. Based on Eurostat National Accounts (NA) estimates, this model provides consistent projections of 
employment levels by sector/industry. Of course, in addition to providing projections of sectoral employment, such models can be used for a 
wide variety of other purposes, including more general macroeconomic policy analysis. E3ME has been set up to explore alternative 
scenarios. This includes broad assessment of the sensitivity of outcomes to some key external drivers (such as the global economic demand). 
A baseline forecast, constructed from a set of accepted European Commission economic projections was developed as a benchmark for two 
alternative scenarios, one with a positive and one with a more negative outlook. 

The second key component is a module which translates the employment projections from the multisectoral model into implications 
for the expansion demand for occupations. The third module, very similar to the second one, focuses on the implications for formal education 
attainments. 

A key issue is the best data to be used to measure employment structure in Europe. Historically, most countries have invested 
considerable resources in developing data for their National Accounts (NA). In many respects estimates of employment on this basis are to 
be preferred as they are consistent with other key economic indicators such as output and productivity. More recently, greater emphasis has 
been placed on estimates of employment based on the European Labour Force Survey (LFS). These have the advantage of being broadly 
consistent across countries and providing a measure of employment structure by occupation and qualification that is not available from the 
NA based estimates. Therefore the data from the Labour Force Survey (LFS) are used to generate the occupational and qualification 
estimates, but are constrained to match National Accounts based employment totals. The occupational and qualifications shares within 
sectors therefore reflect the patterns in the LFS data [2, 3, 4]. 

Ideally, the second and third module should relate occupational and qualifications structure to technology and work organisation, 
price (wage) and other economic factors. In practice, time is the main independent variable acting as a proxy for technological change and 
other factors. The fourth module estimates the ‘replacement demand’. On the demand side of the labour market it is important to make the 
distinction between demand that results from future changes in employment levels – expansion demand – and the so-called replacement 
demand, influenced by retirement, mortality, inter-occupational, geographical mobility and migration. Obtaining robust estimates of 
migration flows is not straightforward, since available data are rarely adequate, but this module tries to estimate the impact of all types of 
mobility, including migration. 

In combination, the four modules deliver a comprehensive, consistent, detailed picture of future skill needs and job openings across 
Europe. The latter are defined as the sum of expansion and replacement demand [2] (see Pattern 1). 

 

 
Pattern 1. Expansion and replacement demand. 

Different factors can influence the size of the workforce: demographic factors, participation rates, health issues, migration flows. In 
2007 the active population in the EU, i.e. the total of those in employment and unemployment, was around 235 million on average. 
According to the latest population projections by Eurostat, by 2060 the working age population of the EU is projected to fall by almost 50 
million even with continued net immigration similar to historical levels and by around 110 million without such immigration. Immigration in 
itself will not solve the demographic deficit, but it can cushion the impact of the demographic trends. Relying on immigration to replenish 
the population in Europe is a high-risk strategy as immigration is projected to decline by 2020. On its own, immigration is insufficient to 
compensate for the decline in birth rates throughout Europe. On the other hand, the potential contribution of immigration to EU economic 
performance is – and will most likely continue to be – significant. As recognised by the spring 2008 European Council and by the European 
Pact on Immigration and Asylum of October 2008, well managed economic immigration is one of the policies needed to help meeting the 
needs of the labour market and reducing present and future skills shortages [2, 3, 4]. 

These demographic trends are expected to have a major impact on the supply of labour in Europe. Overall participation rates (for the 
15-64 age group) in the EU-25 are expected to increase over the coming decades and the overall employment rate is projected to rise from 
65,5% in 2007 to 69% in 2020. The projected increase is mainly due to higher female employment rates, which will rise from 58,4% in 2007 
to almost 63,4% by 2020. Even steeper is the projected increase in the employment rate of older workers, from 45% in 2007 to 54,5% in 
2020. In many countries, the youth employment rate has been falling until 2004/2005. This trend is explained by the higher proportion of 
persons completing secondary education and higher enrolment in tertiary education. However, in 2006 and 2007, the youth employment rate 
has increased in a majority of countries and is expected to reach 40% in 2020 [5]. 

The total number of persons employed (15-64 years old) is projected to increase significantly up to 2019, but after 2019 the 
demographic effects of an ageing population will outweigh this effect. Three distinct periods can be identified. Between 2004 and 2012, both 
demographic and employment developments will support a growing labour supply. Between 2013 and 2019, rising employment rates will 
offset the stagnation and decline in the working-age population: during this period, the working-age population will start to decline as the 
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baby-boom generation enters retirement. The ageing effect will dominate as from 2020, and the number of persons employed will fall [8, 9, 
10]. 

Reflections 
Overall population projections and estimates of future labour supply provide robust trend data that can be compared with estimates 

of labour demand and the need for new skills. However, there are nevertheless some important challenges: 
- Uncertainties over life expectancy. 
Life expectancy projections are subject to uncertainty. Past projections from official sources have often underestimated the gains in 

life expectancy. 
- Labour supply is sensitive to labour demand. 
Employment rates, particularly female employment rates and rates among older and younger workers, markedly affect labour supply 

and associated activity rates. Employment rates are themselves sensitive to labour demand, the wage rates for different skill groups, and 
conditions affecting decisions to retire or otherwise become inactive. 

- Estimating third-country immigration to the EU. 
Compared to fertility and mortality, immigration flows are harder to predict and are more volatile and subject to changes in political 

and institutional factors. The data on immigration flows are sketchy and it is extremely difficult to project migration flows. The static 
snapshot of net immigration inflows on which the projections are based fails to capture the complexity of the situation, not least because 
gross flows (both inwards and outwards) are neglected. Moreover, immigration has a dynamic impact on the population of the host country, 
and account needs to be taken of factors such as the extent to which migrants return to their home country, family reunification, and whether 
the fertility and mortality patterns of migrants’ offspring and subsequent generations converge to those of the host country. Migration flows 
are also uncertain due to the influence of a variety of push and pull factors in both host and home countries. Natural disasters, war and 
political instability play a role, but these are too uncertain to project. Relative income disparities and public policy towards migrants are the 
major determining factors of migration over the long run. Finally, approaches to modelling migration flows vary widely across official 
agencies throughout the EU, notwithstanding the progresses in the common EU immigration policy. 

- Estimating intra-EU migration. 
There has been a long tradition of intra-EU economic migration although the absolute numbers of workers involved have been low 

relative to the size of national labour markets. Enlargement has significantly affected these trends. The single market and efforts to encourage 
mobility may increase mobility and hence affect labour supply. However, anticipating the potential scale of such changes is problematic. 

- Estimating intra-Member State migration flows. 
Labour markets are to a large extent local and regional rather than national, and there have been and continue to be marked inter-

regional and rural/urban (and urban/rural) migration movements within European countries. Data on such trends are poor. However, such 
trends have important consequences for effective levels of labour supply. Employers, dependent upon the local and regional labour supply, 
have a strong interest in anticipating such trends. 

- Estimating the characteristics of labour supply. 
While the characteristics of age, educational level, gender, and to a lesser extent origin of labour supply are relatively easy to 

forecast, some of the characteristics associated with likely success in the labour market are more difficult to identify, as formal occupational 
qualifications and experience become less relevant than generic competences that are more important for an individual’s competitiveness in 
the labour market, and as career paths become more complex. 

Conclusions Drawn 
Several factors have influenced the trends and shifts in skills demand. The main factors driving these trends are: technological 

change; organisational change; globalisation and international trade. Climate change and environmental challenges will also have a major 
impact across the economy. The changing characteristics and upgrading of the workforce may also reinforce the trends. The pace of change 
may also be influenced by institutional factors in the labour market. The relative importance of these factors is the subject of research and 
debate. Each factor is considered in turn below. 

Technological change 
Technological change influences the demand for skills and workers with different levels of education. The so-called Skill-Biased 

Technological Change (SBTC) thesis is a common approach to explaining the shift in labour demand towards high-skilled workers in 
Europe. The basic idea is that new technologies that improve the effectiveness of the production process, for example information and 
communication technology (ICT), are ‘skill-biased’ and that technological change increases the demand for higher-educated workers. At the 
same time, less-educated workers become relatively less productive, and are less in demand, which reduces their wages or increases their 
likelihood of unemployment. There is considerable evidence that adopting ICT reduces the labour input for routine cognitive and manual 
tasks and increases the input for non-routine tasks that require higher skills. Studies (mostly for the US and the UK) have tried to relate shifts 
in skill structure in several industries to indicators such as computer use, R&D intensity or innovation counts. The findings tend to support 
the SBTC thesis by showing that demand shifts are stronger in industries making intensive use of ICT. Apart from ICT, biotechnology and 
nanotechnology are identified as likely to have a major impact on the economy and the labour market over the next decade [10, 11]. 

Organisational change 
Technological change also influences the organisation of work, which affects the demand for different levels of skills. ICT has 

contributed to the shift from the so-called ‘Taylorist organisation of labour’, characterised by mass production and bureaucratic controls, to 
more flexible forms of work. Work organisation is now characterised by decentralised decision taking, 

just-in-time operation, job rotation, teamwork and multitasking. The OECD has paraphrased this as ‘high-performance work 
practices’, emphasising that these new requirements lead to higher skill needs. This process is termed Skills Biased Organisational Change 
(SBOC). 

US data on the internal structure of firms that have adopted ICT show that the increase in demand for high-skilled workers can be 
attributed more to the requirements of new work organisation than to the introduction of the new technology itself. The organisational 
changes possible through ICT may change labour demand in several ways. Firms that adopt ICT need workers that can get along in self-
managed teams and can complete a whole process that earlier was fragmented because of the lack of centralised databases. Moreover, non-
cognitive skills such as dealing with suppliers and customers or influencing team-mates and colleagues have become more important. 

The finding that skill changes are strongly driven by new ways of organising work is corroborated by European data. Data for 
France and Britain show that organizational changes such as de-layering, job rotation and shorter command chains prompt an increase in 
relative labour demand in favour of the skilled. Higher-skilled workers more easily cope with these challenges as they are able to 
communicate or can be trained for multitasking at a lower cost than unskilled or low-skilled workers. The studies indicate that organisational 
changes have come at the expense of the employment of clerks and have mainly favoured executives. 

Endogenous skill-biased technological change 
Technological development has not always led to an increase in the demand for high-skilled labour. To some extent, labour demand 

is a reflection of labour supply. Work needs to be organised in manner that best takes advantage of and complements the skills and education 
of the available workforce. A well-educated and highly skilled workforce will have the effect of encouraging and enabling the adoption of 
technologies and modification of work organization hat can increase productivity, which will in turn reinforce the demand for high skills in 
successful companies and industries. Upgrading the education of the workforce may thus itself be a factor leading to increased demand for 
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high skills. A large supply of skilled workers with relatively low wages could lead firms to introduce a technology their workforce can cope 
with. So, technology needs to be seen as a flexible parameter that firms can use to maximise their profits. 

Research into technological change driven by skills supply is not widely available. A recent study in the United States compared PC 
adoption in different cities, finding that cities initially endowed with abundant and cheap skilled labour more aggressively adopted the new 
technology. Also, US evidence suggests that it is reasonable to assume that innovations are at least partly the result of the available 
workforce. 

Across the developed world, empirical evidence shows a correlation between the available skills and the type of technological 
change. A large supply of general and transferable skills provides companies with a better capacity for radical innovation, while education 
and training systems offering sector-specific courses and curricula favour incremental innovation. It is argued that the US systems focusing 
on a more ‘general’ education do better in meeting the requirements of technological and organisational change. Europe, which has 
traditionally concentrated on ‘vocational’ systems, has seen less economic growth from rapid technological and organisational change. 

Globalisation and international trade 
The evolution of international trade and globalisation are other factors leading to increased demand for high-skilled workers in 

Europe and reduced demand for unskilled labour in developed countries. In recent years, trade between the industrialised countries and 
developing countries has risen. Emerging countries like Brazil, Russia, India and China (BRIC) now play a major role in the world economy. 
Within the next 40-50 years, the GDPs of the BRIC countries are expected to exceed those of the largest EU countries, the United States and 
Japan. 

Developing and emerging countries have a larger unskilled labour supply than developed countries. Trade liberalisation enables this 
supply to be utilised. The developed world is experiencing a relative decline in the demand for unskilled labour as it imports cheaper low 
skill-intensive goods from the developing countries and concentrates on the production of high-skill-intensive goods. 

However, trade and globalisation only partially explain the relative demand shift towards highskilled labour in Europe for several 
reasons. Firstly, trade flows with low-wage developing countries are not large enough to explain the shift in labour demand within the 
developed countries. Secondly, the industries that have experienced the biggest increase in trade with developing and emerging countries are 
not those that have seen the largest shifts in labour market demand towards high-skilled workers. Skill upgrading is also found in non-trading 
sectors like the retail trade, suggesting that globalisation and trade cannot by any means fully explain these trends. Finally, work 
specialisation among developed and developing countries is evolving very quickly. Skill upgrading is also taking place in developing and 
emerging countries, and these countries are now competent and competitive in knowledge-intensive sectors. The import of low-skill 
intensive goods has remained rather stable whereas the import of medium/high–skill intensive goods from low/medium income countries has 
substantially increased over the last 10 years. In addition, international trade in services should be also taken into account: according to 
statistics on off-shoring, most of the jobs effectively transferred abroad from EU Member States are in manufacturing or production - 51.5% 
-, but a significant proportion is in other areas of activity such as services. The increasing international trade in services is likely to develop 
over the next 10 years and to influence the EU labour market and skills requirements [12]. 

Labour market institutions 
Labour market institutions are often cited as an explanatory factor for the relative shifts in labour demand. Indeed, there is an 

interesting association between labour market institutions and new forms of work organisation: countries with relatively restrictive labour 
market institutions and collective regulation (for example Germany but also the Scandinavian countries) are predominantly characterised by 
work forms that require high skills such as problem solving and, especially, worker autonomy. In countries with more flexible labour markets 
(for example the UK and Ireland), however, work organisation takes greater advantage of the relative cheapness of less skilled labour. Other 
things being equal, the reduced wages for the low-skilled should raise the demand for them. This explanation is mostly cited with respect to 
the US and UK labour markets, as they have seen a reduction in the role of labour market institutions. In particular, minimum wages fell in 
the US during the 1980s and unionisation declined sharply in both countries. However, there is still debate among researchers as to how the 
evolution of labour market institutions has accounted for the shifts in labour and skills demand and wages [1]. 

Climate change and environmental challenges 
Lastly, efforts to mitigate and tackle climate change and environmental degradation (pollution of water, land and air) can create a 

new ‘green economy’, with millions of new jobs across the world. The market for environmental products and services is projected to 
double. The shift to a low-carbon economy could benefit Europe, which already has a leading position in some of the technology required for 
renewable energy, for example. Environmental concerns not only prompt the growth of new green sectors, however. They also require the 
development of new competences in more traditional sectors (agriculture, transport, buildings). Consequently, increasing environmental 
concerns can have an impact on all sectors of the economy and require not only the development of education and training programmes for 
emerging new professions, but also new skills to be taught as part of changing job profiles within existing professions. 

Summary: factors affecting shifts in demand for skills and challenges for anticipating future requirements.  
The increased demand for high skills and educated workers is a consequence of the following factors: the application of technology, 

especially ICT; changes in work organisation that are themselves in part made possible by technological change; globalisation and increased 
international trade; and the upgrading of the workforce in Europe, which itself influences how technology is used and work organised. The 
parallel increase in wage differentials between the highly skilled and low-skilled may have been affected by labour market institutions. 
Lastly, climate change and environmental concerns are a new factor that may have a significant impact on our economies and labour 
markets. 

Because the factors affecting skills demand are closely interrelated, and because the evidence available to measure their influences 
on each other and labour market demand as a whole is poor, it is difficult to assign weights to their relative importance. Improvements in 
data allowing for a better longitudinal and cross-sectional analysis of trends would yield insights that could in turn improve the reliability of 
forecasts and anticipatory measures. 

Furthermore, there is a need to carefully assess the extent to which the relative influence of these factors in the past is a good guide 
to their future influence on the demand for skills. For example, the next generation of technological change could have different impacts 
compared with the advent of computerisation; the effects of globalisation and international trade could change as the BRIC countries 
themselves become developed; the continuing upgrading of the educational levels of the workforce could be associated with pressures for 
further but different changes in work organisation; and labour market institutions could have different influences, with for example more 
emphasis on creating good working conditions and opportunities for work–life balance, encouraging lifelong learning and prolonging 
working life than on monetary rewards. 

Finally, aggregate labour demand could be affected by different developments, so there is a need to consider alternative scenarios in 
order to distinguish between the changes that are robust and those that may be affected by wider socio-economic developments. Furthermore, 
quantitative projections should be complemented by a more qualitative analysis of skills needs by sector, under different scenarios. 
 
РЕЗЮМЕ 
В  статье исследуются теоретико-методологические и прикладные аспекты кадрових процессов  в Европе в контексте глобализации 
мировой экономики и демографических проблем современности, определены основные организационные и экономические 
преимущества и недостатки этих процессов. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено теоретико-методологічні і прикладні аспекти кадрових процесів  в Європі в контексті глобалізації світової 
економіки та демографічних проблем сьогодення, визначено основні організаційні та економічні переваги та недоліки цих 
процесів. 
Ключові слова: Європейський Союз, освіта, глобалізація, ринок праці, трудові навички, конкурентоспроможність, міграція. 
SUMMARY 
The article examines the theoretical, methodological and applied aspects of human resources’ processes in Europe in the context of current 
economic globalization and demographic challenges, identifies the key organizational and economic advantages and disadvantages of these 
processes. 
Key words: European Union, education, globalisation, labour market, labour skills, competitiveness, migration. 
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УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАНИЕМ 
 

Азарова Н.В., доцент кафедры высшей математики Донецкого национального технического университета  
 
Основой выпуска конкурентоспособной продукции в условиях рыночной экономики является повышение качества 

обрабатываемых изделий при высокой производительности обработки и низкой ее себестоимости. Повышение производительности 
и снижение себестоимости обработки являются основными задачами машиностроительного производства. При изготовлении 
изделий из труднообрабатываемых материалов в настоящее время в качестве отделочной операции рекомендуется алмазное 
шлифование кругами на металлических связках с электроэрозионным воздействием на рабочую поверхность круга (РПК) как на 
стадии правки, так и в процессе шлифования. Шлифовальный круг закрепляется на шпинделе станка при помощи переходных 
фланцев. Величины полей допусков на размеры посадочных поверхностей шлифовальных кругов и неподвижных фланцев, 
регламентированные в ГОСТах [1, 2], предопределяют величину радиального биения, которое возникает вследствие посадки круга 
на фланец с гарантированным зазором. Радиальное биение рабочей поверхности круга устраняется во время правки удалением 
определенного объема алмазоносного слоя, что сопряжено с увеличением вспомогательного времени и приводит к 
непроизводительным потерям алмазов. В результате увеличивается стоимость станко-часа шлифования, и, как следствие, 
себестоимость обработки. 

Вопросам определения себестоимости шлифования и поиску путей ее снижения посвящено достаточное количество работ 
[3, 4, 5]. Вместе с тем в литературе отсутствуют исследования возможных непроизводительных потерь алмазов и 
неуравновешенности круга, которые возникают вследствие установки круга на фланцы. 

Целью работы является исследование влияния погрешности закрепления шлифовального круга на шпинделе станка на 
непроизводительные потери алмазов, удаляемых с РПК в процессе правки, и разработка способов их уменьшения, что является 
одним из условий снижения себестоимости обработки. 

Определим объем Vас алмазоносного слоя, который удаляется во время правки, при условии обеспечения полного 
устранения радиального биения (рис. 1). 
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где Dкр − диаметр шлифовального круга, мм; 

Вкр − высота шлифовального круга, мм; 
δR  − величина радиального зазора между посадочными поверхностями, мм. 
Вследствие того, что статистическое распределение размеров при изготовлении цилиндрических поверхностей 

подчиняется нормальному закону [6], при расчете величины радиального зазора будем использовать средину полей допусков на 
посадочные размеры круга и фланца 
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Рис. 1. Расчетная схема к определению радиального биения при установке круга на фланцы 
 

По величине объема алмазоносного слоя, подлежащего удалению во время правки, определим массу Ma алмазов, 
содержащихся в этом объеме, 
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где 0,878·10-3 – масса алмазов в 1 мм3 алмазоносного слоя, г; 

0,2 − масса одного карата алмазов, г; 
α – коэффициент, учитывающий относительную концентрацию алмазов (при 100% α = 1). 
Тогда, с учетом стоимости одного карата алмазов, стоимость С удаленных во время правки алмазов составит 

ЦMC a 
,                                                          (7) 

 
где Ц − стоимость одного карата алмазов, грн. 

Результаты расчета потерь алмазов на операции правки для алмазных кругов различных характеристик приведены в табл. 
1. 

Таблица 1 
Влияние погрешности установки шлифовального круга на фланцы на объем алмазоносного слоя,  удаляемого во время 

правки, и стоимость непроизводительных потерь алмазов марки АС6 
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2345,6 10,297 
250/200 0,91 9,37 
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*Примечание. Стоимость одного карата алмазов с НДС по данным 2009 года Института сверхтвердых материалов имени В.М. 
Бакуля 

 
Как видно из приведенных данных (см. табл.1), непроизводительные потери алмазов на операции правки зависят от 

зернистости алмазов и геометрических размеров шлифовального круга. Для исследованных нами кругов стоимость 
непроизводительных потерь алмазов находится в пределах 1,12 – 9,37 грн на одну операцию правки. 

К непроизводительным потерям алмазов, удаляемых с РПК в процессе правки, приводит устранение погрешности 
установки круга, что сопряжено также с увеличением вспомогательного времени. С целью уменьшения погрешности установки 
шлифовального круга на шпинделе станка, нами предложено устройство [7], позволяющее установить РПК с минимальной 
величиной радиального биения независимо от величины зазора между посадочными поверхностями круга и фланцев. 

Определим, насколько уменьшатся в этом случае непроизводительные потери алмазов, которые возникают во время 
правки при устранении радиального биения РПК, если оно равно 0,015 мм. Результаты расчетов, выполненных для исследуемых 
кругов, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Объем алмазоносного слоя, удаляемого во время правки, и стоимость непроизводительных потерь алмазов марки АС6 

после установки шлифовального круга на фланцы с величиной радиального биения РПК 0,015 мкм при помощи 
устройства 
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100/80 0,72 0,28 

160/125 0,82 0,32 250×76×15×5 88,4 0,388 

250/200 0,91 0,35 
100/80 0,72 1,12 

160/125 0,82 1,27 250×76×60×5 353,4 1,552 
250/200 0,91 1,41 
100/80 0,72 0,33 

160/125 0,82 0,38 300×127×15×5 106,0 0,465 
250/200 0,91 0,42 
100/80 0,72 1,34 

160/125 0,82 1,52 300×127×60×5 

0,015 

424,1 1,862 
250/200 0,91 1,69 

 
Сравнивая данные столбца 7 таблицы 2 с данными, которые приведены в столбце 11 таблицы 1, можно увидеть, что 

закрепление шлифовального круга на фланцах при помощи предложенного устройства обеспечивает уменьшение 
непроизводительных потерь алмазов в 4 – 5,6 раза, а для кругов 1А1 250×76×15×5 различной зернистости практически полностью 
исключает их. Кроме того значительно сокращается время на правку круга. 

Таким образом, установка шлифовального круга на стандартные фланцы без дополнительного регулирования положения 
РПК в радиальном направлении приводит к непроизводительным потерям алмазов, которые удаляются во время правки при 
устранении погрешности установки круга, что сопряжено с увеличением вспомогательного времени, и влечет за собой увеличение 
себестоимости обработки. Использование предложенного устройства для регулирования положення РПК в радиальном 
направлении обеспечивает уменьшение непроизводительных потерь алмазов в 4 – 5,6 раза и позволяет сократить время на правку 
круга на 20 %, что является одним из условий снижения себестоимости обработки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Исследовано влияние погрешности установки шлифовального круга на стандартные фланцы на возникновение 
непроизводительных потерь алмазов. Предложено устройство для закрепления шлифовального круга на шпинделе станка с 
высокой точностью, которое обеспечивает уменьшение непроизводительных потерь алмазов и позволяет сократить время правки, 
что является условиями снижения себестоимости обработки. 
Ключевые слова: шлифовальный круг, потери алмазов, себестоимость обработки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено вплив похибки установки шліфувального круга на стандартні фланці на виникнення непродуктивних витрат алмазів. 
Запропоновано пристрій для закріплення шліфувального круга на шпинделі верстата з високою точністю, який забезпечує 
зменшення непродуктивних витрат алмазів і дозволяє скоротити час правки круга, що є умовами зменшення собівартості обробки. 
Ключові слова: шліфувальний круг, витрати алмазів, собівартість обробки. 
 
SUMMARY 
Influence of an error of installation of a grinding wheel on standard flanges on occurrence of unproductive losses of diamonds is researched. 
It is produced the device for attaching of a grinding wheel on the work spindle with hair accuracy providing reduction of unproductive losses 
of diamonds and time for dress on demand, which are conditions of lowering of manufacturing cost. 
Keywords: grinding wheel, losses of diamonds, manufacturing cost. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКІВ З АСИМЕТРИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 

 

Бабич Л.М., доцент кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету  
 

Постановка проблеми. Важливим напрямком наукових досліджень є теорія інформаційної економіки, що вперше з’явилася 
в науковому обігу в 60-ті роки ХХ ст.. на хвилі нового етапу науково-технічної революції та викликаним нею різким посиленням 
ролі інформації в сучасному світі. Дана складова економічної думки розвивається стрімко і потужно у зв’язку з трансформацією 
економіки в постіндустріальну фазу, в «нову економіку». Інформація, якою володіють учасники суспільних відносин стає головним 
фактором виробництва та умовою ефективного розподілу товарів та послуг. За теорією «економіки добробуту», кожний 
економічний суб’єкт намагається реалізувати свою цільову функцію, а ефективний розподіл ресурсів при цьому має відповідати 
критерію Парето-ефективності, за яким не можливо збільшити віддачу ресурсів одного економічного агента не зменшивши її на 
більшу величину від іншого. Це означає досягнення в національній економіці максимізації виробництва та обміну. Парето-
ефективність в розподілі ресурсів можлива лише за умови, коли всі ринкові агенти мають рівний доступ до повної інформації, 
тобто існує її симетричний розподіл. На сучасних недосконало конкурентних ринках, як продавці, так і покупці можуть мати певні 
переваги у володінні інформації, а інша сторона обмежено ознайомлена, або не ознайомлена з нею, що називають несиметричною, 
або асиметричною ринковою інформацією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти асиметричності ринкової інформації досліджуються і 
моделюються вченими з використанням математичного апарату досить давно, що виділило особливий напрямок в теорії інформаційної 
економіки. Пріоритети в дослідженні проявів та наслідків асиметричної ринкової інформації належить американським економістам 
В.Вікрі, Дж.Стігліцу, Дж.Акерлофу, М.Спенсу. Серед вітчизняних економістів необхідно виділити праці М.Довбенка, А.Чухно, 
М.Терещенка, Т.Шевченка, що пов’язують дану проблему з науковою інституалізацією інформаційної економіки. 

Метою даного дослідження є аналіз головних моделей асиметричної інформації та їх наслідків для посткризової сучасної 
економіки, класифікація проблем прояву асиметричності інформації на українських ринках та визначення шляхів в її подолання в 
умовах глобалізації та транс націоналізації. 

Результати дослідження. Математизація наукових знань виражається у макро- та мікро-моделюванні економічної динаміки. 
Моделі економічних систем мають важливе теоретико-методологічне та науково-практичне значення для аналізу та визначення 
особливостей сучасної інформаційної економіки. Попередні економіко-математичні моделі в галузі макро- та мікроекономіки 
припускали, що всі суб’єкти ринкового процесу є однаково поінформованими про умови конкурентної боротьби, про джерела 
ресурсів, ціни тощо. Але в реальній, глобалізованій економіці більшість ринків характеризуються асиметричною інформацією, що 
визначається в економічній літературі як недостатність знань про партнера, про якість товарів та послуг, коли продавець або 
покупець використовує у власних інтересах непоінформованість другої сторони. Економічне моделювання ринків з недосконалою 
конкуренцією показує, що поняття інформація здатне замінити поняття конкуренція та перетворитися в базовий фактор аналізу 
ринків. Неповнота інформації та високі додаткові трансакційні витрати на її отримання зумовлюють провали ринку, вона знижує 
суспільний добробут та є причиною обмеження конкуренції та зростання монополізму.  

Зокрема, в середині ХХ ст. американський економіст В.Вікрі моделює оптимальну систему оподаткування доходів з двох 
аспектів:  

 проблеми мотивації кожного платника податку – пошук оптимального рівня оподаткування, який не гальмував 
би продуктивну діяльність, а створював умови для її розвитку ; 

 асиметричної інформації, так як реальна економічна результативність суб’єктів оподаткування державі невідома. 
В.Вікрі довів, що продавець може компенсувати недостатність інформації використовуючи так званні «аукціони Вікрі», 

або «аукціони другої ціни». Теоретичні розробки В.-С. Bікpі знайшли практичне застосування в організації аукціонів цінних паперів 
та ліцензій. Об'єктом наукового пошуку Вікрі в 60-ті роки ХХст. стає аналіз різних типів аукціонів, на основі якого він 
розробляє спеціальну модель, яка згодом отримала в літературі назву “модель Вікрі”. Особливість цієї моделі полягає в тому, що 
пропозиції робляться незалежно і таємно, а право на купівлю цінних паперів отримує той, хто запропонував найбільшу ціну, але 
при цьому він сплачує не першу, а другу за величиною із запропонованих цін. Таким чином, запропонований Вікрі механізм 
відображав дійсне бажання покупця сплатити реальну ціну.  

Ідеї Вікрі, його модель були згодом використані іншими економістами для розробки аналогічних моделей, зокрема для 
розміщення державних замовлень. Зроблений Вікрі аналіз має значення не лише для теорії аукціонів, а й для розробки 
механізмів розподілу ресурсів за умов створення соціально необхідних стимулів. Іншим не менш важливим об'єктом досліджень Вікрі, 
в якому використовують принципи асиметричної інформації, стали проблеми формування податків на доходи в умовах існуючої 
зайнятості, розробка оптимальної податкової моделі.  

Пізніше інші дослідники розробили подібні моделі торгів щодо суспільних благ та послуг. На основі моделі Вікрі 
аукціони Державної казни США по цінних паперах використовують дану систему максимізації доходів. Також результати його 
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досліджень інформаційної економіки дозволили зрозуміти специфіку страхових і кредитних ринків, внутрішню структуру фірми, 
форми організації та стимулювання оплати праці, податкові систем тощо. Модель Вікрі була використана Федеральною комісією 
з комунікацій США для організації торгівлі ліцензіями, патентами на використання частот національних радіо хвиль. 

Дж.-А. Міррліс узагальнив висновки В.-С. Bікpі й використав їх у галузі планування дохідності системи оподаткування. 
Він розширив спектр економічних ситуацій, які характеризувалися асиметричністю інформації, створив загальні моделі розв'язання 
цієї проблеми. Невизначеність, яка перешкоджає ефективному використанню засобів і ресурсів, спричинена не лише 
асиметричною інформацією, а й тим, що наміри продавців і покупців невідомі. 

Враховуючи людські можливості та інтенсивність утворення прибутку, а також вплив податкової ставки на 
матеріальне стимулювання, Міррліс використав складні математичні розрахунки для обчислення граничного рівня 
оподаткування багатих і дійшов висновку, що максимальний відсоток оподаткування не повинен перевищувати 20%, тобто 
оптимальна структура оподаткування, за Міррлісом, та, яка нині має назву “flat tax”. У працях Міррліса наявний “принцип 
відкритості”, згідно з яким вирішення питань стимулювання в умовах неповної інформації належить до так званих механізмів 
розподілу, що спонукають платників податків чесно розкривати приватні відомості таким чином, щоб вони не торкались власних 
інтересів. 

Моделі американських економістів-лауреатів Нобелівської премії з економіки 2001 року – Джорджа Ейкерлофа 
(Каліфорнійський університет в Берклі), Майкла Спенса (Стенфордський університет) та Джозефа Стігліца (Колумбійський 
університет) пов’язані з проблемою “асиметричної інформації” на ринку. Вони показують, які вади виникають при функціонуванні 
ринків, коли його учасники мають неадекватну інформацію або різний рівень поінформованості. Це може, наприклад, не дозволити 
позичальникам та інвесторам адекватно оцінити ризики. Ейкерлоф показав, що відбувається на ринку, коли продавці знають про 
якість товарів більше, ніж покупці. Він довів, що в такому випадку товари з низькою якістю починають домінувати на ринку, а 
також пояснив за допомогою теорії асиметричної інформації феномен різкого зростання вартості кредитів у країнах із перехідною 
економікою.  

При асиметричному розповіді інформації (коли покупці змушені використовувати ринкову статистику для визначення 
правдивих характеристик товарів, відомих лише продавцям) угоди на ринку не укладаються, а при симетричному – виграш очікує 
обидві сторони. Отже, асиметрична інформація змушує учасників ринку покладатись на випадок і приводить до його краху. Для 
підтвердження реальності гіпотези Дж.Ейкерлофа про існування ринку «лимонів» в США було проведено експериментальне 
вивчення цієї проблеми. Федеральна торгова комісія профінансувала вивчення ринків, на яких покупці отримують менше 
інформації ніж покупці. В результаті були отримані висновки: 

 без бренду, або реклами продаються тільки «лимони», що підтверджує гіпотезу; 
 якщо реклама містить достовірні відомості про якість товару, то ринок працює майже з досконалою ефективністю. 

Продукти високої якості пропонуються не залежно від того чи є вони визнаним брендом, чи мало відомим; 
 репутації, як такої, виявилось не достатньо, щоб подолати проблему «лимонів». Якщо продавці володіють торговою 

маркою, але не обмежені вимогами надавати достовірну інформацію про якість, то на ринку фактично продаються тільки 
«лимони». 

Останній висновок є досить несподіваним і можна передбачити, що цінність брендів в даному експерименті була 
недостатньою, щоб стимулювати фірми до напрацювання чесної репутації, так як довгострокові вигоди від позитивної репутації 
невисокі, тобто продавці не зацікавлені інвестувати кошти в свою репутацію. 

Отримання аналогічних результатів можна очікувати й на українських ринках, а саме, в тому що діючі в Україні закони про 
товарні знаки не містять ніяких вимог про відповідальність власника товарного знаку за якість виробленої продукції. Товарний 
знак на українських ринках виступає не як інструмент державного контролю якості, а лише як метод саморегулювання виробника 
на той випадок, якщо останній турбується за свою репутацію.  

Проілюструємо вплив асиметричної інформованості суб’єктів ринкових відносин на структури ринкових угод, 
використовуючи оригінальний підхід Дж.Ейкерлофа, для простого випадку двох градацій якості: товар високої якості («груша») і 

поганої якості – «лимон». Корисність збереження лимону у продавця в грошовому еквіваленті рівна 1с , а груші – 2с , при цьому 

2с > 1с . Корисність лимону для типового покупця рівна 11 cv  , груші - 22 cv  , при чому покупець дізнається тільки в 

процесі споживання, що він придбав: чи високо, чи низькоякісний товар (лимон, або грушу). Покупцеві відома лише ймовірність 

  попадання низькоякісного товару серед всіх продаж, відповідно ймовірність попадання високоякісного - 1 . При цьому 

покупець нейтральний до ризику, ціна p, яку він заплатив би за покупку не перевищує 21
' )1( vvp   . Якщо дана ціна 

буде нижча корисності груші для продавця 2с , то можна очікувати, що в рівновазі відбувається торгівля якісними і неякісними 

товарами. Якщо 2
' cp  , то ні один продавець не виставить на продажу високоякісні товари незважаючи на те, що їх потенційна 

корисність для покупця вища. Це зумовлює не оптимальність, коли дійсна ймовірність  '
 появи лимонів серед продаж 

стане вищою, як тільки дана інформація стане доступною для покупців, то ціна покупця почне різко знижуватись, що веде до 
розвалу товарно-грошових відносин. Якщо продавці не володіють інформацією чи лимон, чи грушу вони продають, при цьому 
нейтральні до ризику як і покупці, то обмін збережеться і можливим є встановлення Парето-оптимальної рівноваги. Отже, надання 
несиметричної інформації погіршує становище ринкової рівноваги. 

Припустимо, що існують n градацій якості даного товару, при чому доля товару типу s рівна )0( ss  . Товари за 

виглядом однакові, а за внутрішніми характеристиками – різні. Оцінки покупців (продавців) типу s співпадають і рівні sv  

(відповідно sc ). Покупці і продавці мають квазілінійні переваги і нейтральні до ризику, тому якщо товар типу s продається по ціні 

p, то споживач отримує виграш, або споживчий надлишок pvs  , а надлишок продавця – це scp  . В Парето-оптимальному 

стані економіки товар повинен належати тому, хто вище його оцінює. Якби продавці і покупці були повністю інформовані, то в 

результаті обміну було досягнуто Парето-оптимального стану. Ціни товарів різної якості, sp , встановлюються в результаті 

домовленостей обох сторін та наявності переваг: 

ss cp  , якщо ss vc     та sss vpc  , якщо ss vc   
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Якщо продавців менше ніж покупців, і відповідно їх сила при укладанні угод більша, то в рівновазі ss vp  . Фактично 

ринок розпадається на n окремих ринків, і на кожному з них встановлюється  своя ціна. 
В Україні подібні явища можна спостерігати при продажі комп’ютерної техніки, мобільних телефонів (товарів, технічні 

якості яких можуть оцінити лише спеціалісти), тобто середній покупець стає залежним від наявного асортименту у продавця. При 
цьому існує невідповідність якості товару його ціні. Доволі часто кілька видів товару з приблизно однаковою ціною мають різну 
якість. В такому разі дуже важко зробити вибір, тому що навіть реклама не гарантує належної якості товару. 

Аналогічні ситуації виникають у страховій справі, коли потенційний страхувальник має інформаційну перевагу перед 
страховою компанією, наприклад, краще знає стан свого здоров'я. Тому серед людей, які бажають застрахуватися, переважають ті, 
для кого ризик страхової події є непропорційно великим. Цей феномен називають "відбором гірших" і страхові компанії ведуть 
боротьбу з ним, відмовляючись продавати страхові поліси людям похилого віку. Але проблеми страхових компаній цим не 
обмежуються. Придбавши поліс, застрахована особа починає вести себе недбало, що збільшує ймовірність страхової події 
(наприклад, викрадення автомобіля). Так, до негативного відбору додається "моральний", або "суб'єктивний", ризик. Таким чином, 
Дж.Ейкерлоф показав, що асиметрична інформація може привести до зворотної селекції на ринку. Через погану інформацію у 
страховій компанії чи покупців уживаних автомобілів страхувальник з поганим здоров'ям і продавці автомашин низької якості 
починають переважати на ринку. 

В своїх моделях М.Спенс також досліджував, наскільки цінною є інформація на ринку праці та ринку освіти, розкривши 
механізм, за допомогою якого більш поінформовані учасники ринку діляться інформацією з аутсайдерами, внаслідок чого 
становище і одних, і других істотно покращується.  

Фірми, як покупці робочої сили, мають недостатньо інформації про ділові якості власників робочої сили, оскільки в момент 
укладання контракту добросовісні та недобросовісні робітники не відрізняються один від одного. Тому інформація про якість 
об’єкту угоди на ринку праці належить продавцям, серед яких зустрічаються малокваліфіковані, недисципліновані та 
висококваліфіковані, трудолюбиві працівники. Допомогти здійснити фірмі правильний вибір в умовах асиметричної інформації 
можуть максимально значимі сигнали. Одним з таких сигналів на ринку праці є рівень освіти майбутніх робітників фірми на основі 
таких параметрів: тривалість освіти; середній бал диплому; наявність вченого ступеня; репутація вищого навчального закладу, який 
закінчив робітник. 

Ймовірно, що випускник престижного університету з високим середнім балом диплому буде трудолюбивим та 
висококваліфікованим фахівцем. Фірма отримає сигнал, що такий робітник претендує на посаду з високою заробітною платою, 
тобто роботодавці обґрунтовано розглядають освіту як сигнал про трудові якості робітників. 

М.Спенс приходить до висновку, що замість невдачі на ринку, де високопродуктивні особи можуть залишитися за його 
межами, відбувається протилежне: працівники беруть участь у діяльності ринку праці та здобувають дорогу освіту лише для того, 
аби відрізнятися від низькопродуктивних претендентів на роботу та отримувати вищу винагороду. М.Спенс також розглядає 
існування іншого явища, коли жоден претендент не здобуває освіти. Припустимо, що роботодавці не будуть сприймати освіту як 
ознаку продуктивності, тобто вони розраховують, що всі претенденти, незалежно від їхнього рівня освіти, мають однакову 
продуктивність на ринку праці. За таких умов роботодавці пропонують визначену платню всім претендентам на роботу, яких 
влаштовує саме така заробітна плата, оскільки вона є оптимальною для тих, хто отримав мінімальний рівень освіти. 

В моделі Спенса граничний продукт високопродуктивних робітників рівний 1MP , а низькопродуктивних - 2MP , при 

чому 21 MPMP  . Доля високопродуктивних робітників в загальній чисельності складає b, тоді 1-b - доля низько продуктивних. 

Оскільки вони виступають в ролі досконало замінних факторів виробництва, виробнича функція фірми, що здійснює найм 
людського ресурсу, має вигляд: 

2121 ),( LLLLQ    

де  1MP , а 2MP ,  

1L  - чисельність високопродуктивних,  

2L  - чисельність низькопродуктивних робітників.  

Якби інформація про трудові якості робітників була симетричною, то фірма могла би просто відрізнити хороших 
робітників від поганих на основі критерію ефективності, тобто величини MP, або вкладу робітника в кінцевий продукт фірми і при 

цьому призначила кожній категорії робітників заробітну плату (W) на рівні граничних продуктів: 11 MPW   - заробітна плата 

високопродуктивних робітників; 22 MPW   - заробітна плата низькопродуктивних робітників, відповідно 21 WW  . 

Рівень освіти вимірюється числом років навчання  у вузі і складає 1N  в хороших робітників і 2N  - в недобросовісних, 

або непродуктивних, при чому 1N > 2N . Альтернативна вартість освіти за рік відрізняється в даних категоріях робітників: 1C  - 

у перших і 2C  - у других, при чому 2C > 1C . Функція витрат отримання освіти непродуктивних робітників 

NCNC  22 )( , а для високопродуктивних - NCNC  11 )( . При цьому в реальному житті в процесі отримання освіти 

трудові якості індивідів примножуються та вдосконалюються і роки присвячені освіті служать лише сигналом про наявні постійні 
здібності. Отже, умови сигналізуючої рівноваги в моделі М.Спенса наступні:  

- з однієї сторони, робітники приймають рішення про те, який рівень освіти є для них оптимальним та несуть відповідні 
витрати для його досягнення. При цьому отриманий рівень освіти та професіоналізму є єдиним сигналом, який дозволяє їм 
претендувати на більш високий рівень заробітної плати; 

- з другої сторони, фірма, яка абсолютно не інформована про реальну продуктивність праці робітників складає 
ймовірнісні передбачення відносно зв’язку між даним сигналом та невідомими трудовими якостями робітників та визначає свої 
передбачення про заробітну плату. 

Виходячи з цього для високопродуктивних та низькопродуктивних робітників повинні виконуватись нерівності: 

1121 NCWW  ;  2221 NCWW   

Звідси:    

1

21

C

WW 
> 1N ;  2

2

21 N
C

WW
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Оскільки 2C > 1C , оптимальний рівень освіти 
N  повинен задовольняти наступні нерівності  

 

1

21

2

21

C

WW
N

C

WW 


 
. 

Отже, рівень освіти 
 NN1 оберуть високопродуктивні робітники, для характерна раціональна поведінка, коли 

майбутні доходи перевищують витрати: 
 NCWW 121 . Для низькопродуктивних робітників рівень освіти 

N  не буде 

раціональним, оскільки їх вигоди менші за витрати: 
 NCWW 221 .  

Використовуючи отриманий сигнал про рівень освіти найманих робітників, фірма призначить тим хто навчався протягом 
N років заробітну плату 1W , а другій категорії - 2W . Головний висновок з даної моделі полягає в тому, що завдяки такому 

підходу працедавець вибирає освіту як певну побічну ознаку майбутнього свого робітника. М.Спенс також відмітив можливість 
іншого співвідношення, ніж "побудовану на очікуваннях" рівновагу між освітою та оплатою праці. Чоловіки одержують вищу 
зарплату, ніж жінки, а білі працівники - вищу, ніж чорношкірі, причому з такою ж продуктивністю праці. Але і стать, і колір шкіри 
також служать побічним свідченням (сигналом) якостей майбутнього робітника. 

Розвиваючи модель ринкової сигналізації М.Спенс акцентує увагу на таких різновидах сигналів ринку: 
 сигнал продуктивності – великі гарантії роботодавців та дорогокоштуюча реклама; 
 сигнал рівня конкурентоспроможності – це демпінгове зниження цін та різноманітні розпродажі; 
 сигнали високого рівня добробуту, дохідності та соціального статусу фірми: додаткове фінансування на розвиток 

компанії за рахунок позичкового капіталу, випуск облігацій; 
 сигнал безкомпромісного прагнення фінансової еліти  при подолання інфляції: рестриктивна грошово-кредитна 

політика Національного банку . 
На основі теорії сигналів він пояснив механізм сприяння поширенню інформації про ефективність та ситуацію на ринку 

суб’єктами, що мають більший рівень інформованості, просуваючи свої товари та послуги на ринку. Заслуга Спенса у тому, що він 
розширює свої дослідження в масштабах світової економіки, коли за умов глобалізації постіндустріальні країни, на його думку, не 
повинні закриватись від слаборозвинутих країн, а знаходити важелі для ефективної інтеграції. 

Ця ж проблема стосується й дивідендів. Чому американські фірми сплачують дивіденди своїм акціонерам, хоча відомо, що 
за законами США вони фактично підпадають під подвійне оподаткування? Адже простіше залишати прибуток на підприємстві, 
капіталізувати його, збільшуючи тим самим капітал, який перебуває в руках акціонерів. Одне з можливих пояснень - у тому, що 
дивіденди служать сигналом (свідченням) хороших перспектив розвитку компанії. Фірми, інформуючи ринок про прибутковість 
своєї діяльності, виплачують дивіденди, оскільки на ринку це вважається хорошою новиною, а відповідно, підвищується ціна акцій. 
Вища ціна акцій компенсує акціонерові додаткові податки на дивіденди.  

Що стосується дивідендної політики в Україні, то тут ми теж можемо стверджувати про наявність асиметричної інформації. 
Після проведеної приватизації, основними акціонерами приватизованих підприємств стало їх керівництво, а окремий працівник 
отримав право на незначну частку підприємства. Ціна (курс) цінного паперу прямо пропорційна до доходу від нього. Цінність акцій 
підприємства для робітника-акціонера, який не отримує дивідендів взагалі або отримує знижені, набагато менша від реальної. Крім 
того до робітника не завжди доносять інформацію про можливі перспективи розвитку підприємства, акціонером якого він є. 

В моделях Дж.Стігліца аналізується ситуація з асиметричною інформацією на страховому ринку. Він розробив механізм 
так званої зворотної ринкової адаптації, коли погано інформовані учасники ринку одержують інформацію від краще інформованих. 
Дж.Стігліц розробив основи руху інформаційних потоків на тих ринках страхових послуг, де компанії не володіють інформацією 
про рівень ризику стосовно окремих клієнтів. Аналогічно до ейкерлофського покупця та спенсового роботодавця, які не знають про 
якість, відому продавцеві, та продуктивності претендентів на роботу, страхові компанії не можуть визначити індивідуальні ризики 
страхувальника. З огляду на перспективи страхової компанії, страхувальники з високою імовірністю втрат вважаються 
«низькоякісними», тоді як страхувальники із низькою імовірністю – «високоякісними». Аналогічно до попередніх прикладів 
Дж.Ейкерлофа і М.Спенса, на ринку страхування наявна досконала конкуренція. 

Дж.Стігліц доводить, що економічні моделі можуть бути зовсім неправильними, якщо в них не братимуться до уваги 
інформаційні асиметрії. Для зменшення втрати від непогашених кредитів, оптимальним для банків буде раціонування кредитів 
замість підняття ставки позичкового процента, як було передбачено класичним економічним аналізом. Оскільки раціонування 
кредиту є загальноприйнятим, то вищенаведені думки стали важливими кроками до більш реалістичної теорії кредитного ринку. 
Тому Стігліц обґрунтовує думку про те, що досконала конкуренція не означає автоматичну рівновагу попиту і пропозиції, особливо 
за умов монополістичної конкуренції і олігополії, які починають переважати в сучасних умовах. Дж.Стігліц обґрунтовує, що 
раціональні рішення не завжди оптимальні, так як трансакційні витрати на пошук достатньої інформації починають перевищувати 
граничну вигоду від досягнення оптимуму [1], проаналізувавши дану проблему на прикладі страхової справи. Він розробив 
механізм «зворотної ринкової адаптації», за якої погано поінформовані суб’єкти ринку одержують інформацію від більш 
поінформованих. При цьому аналізуються прямі і зворотні інформаційні потоки на ринках страхових послуг, де фірми не 
володіють даними про рівень ризику щодо окремих клієнтів. Страхова компанія з недостатньою інформованістю повинна 
матеріально зацікавити своїх клієнтів, які є краще поінформованою стороною, щоб вони відобразили страхові ризики. Тоді банки 
підвищують відсоткову ставку, щоб компенсувати ризики потенційно безповоротних кредитів. Дж.Стігліц обґрунтував, що банки 
при неповній інформації починають впроваджувати квоти на пільгові кредити для стимулювання конкуренції серед обмеженого 
кола клієнтів для виділення найкращих позичальників, що гарантовано повернуть кредити. 

Аналіз ефективності фінансових ринків привів до відкриття так званого «парадоксу Гросмана-Стігліца», який полягає в 
наступному: якщо вся інформація визначає рівень цін і ринок ефективний з погляду інформації, то ні один учасник обміну немає 
достатніх стимулів використати закладену в цінах інформацію. Тобто несиметрична інформація буде включати зворотні процеси, а 
саме, страхові компанії через недосконалу інформованість по ризиках своїх клієнтів будуть мати переважну більшість 
страхувальників з поганим здоров’ям.  

У зв’язку крахом соціалізму як ідеї так і економічної системи, в західній економічній науці відбувається перехід до аналізу 
проблем трансформації постсоціалістичних економік, зокрема неокласична економічна школа пропонує реформування шляхом 
приватизації державного сектору на основі шокової терапії, а представники неокейнсіанської школи доводять необхідність 
поступового становлення ринкової економіки з переважанням регулюючих інструментів державного втручання в розвиток 
економіки. 

Висновок. Моделі асиметричної інформації, розроблені західними економістами мають важливе значення в антикризовій 
політиці сучасного ринкового господарства, яке полягає в тому, що недостатньо лише ввести ринкові принципи та зробити 
відкритою економіку в постсоціалістичних країнах, а одночасно необхідно створювати ефективну інфраструктуру, щоб підвищити 
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рівень освіченості робочої сили та пристосувати господарський механізм до потреб глобалізації. Практика підтверджує, що моделі 
В.-С.Bікpі, Дж.Ейкерлофа, М.Спенса, Дж.Стігліца мають потужну перспективу для макроекономічного регулювання, формування 
та розвитку фінансових ринків, підвищення ефективності угод зайнятості тощо. В сучасних умовах, коли інформаційний ресурс 
перетворюється поряд з людським капіталом в найважливіший фактор економічного зростання, потрібно формування для кожного 
члена суспільства вільний доступ до інформації про стан справ в економічному житті держави та компаній. 

Українські реформи далекі від того, щоб можна було б вважати їх ефективними та успішними, тому актуальність моделей 
асиметричної інформації для аналізу і реформування вітчизняної економіки залишається великою в довгостроковому періоді, щоби 
йшло формування небайдужого та зацікавленого суспільства, зростала його мотивація до економічної ефективності. Державне 
регулювання за умов асиметричної інформації втрачає свою результативність, тому, на думку західних економістів, є два головних 
способи її подолання: гарантії та репутації. В українському суспільстві реалізація гарантій через судову систему ускладнена 
недосконалістю правового простору, тому потрібен пошук шляхів вирішення проблеми асиметричної інформації про реальний стан 
фірм-продавців. Розроблення та застосування в українських умовах даних моделей інформативної економіки є перспективним та 
значимим за умов глобалізації. 
 
РЕЗЮМЕ 
Исследована эволюция асимметричности информации продавцов и покупателей на различных рынках в развитых странах, 
определены границы применения западных моделей рынков с асимметричной информацией для трансформации экономики 
Украины в посткризисный период.  
Ключевые слова: модели асимметричной информации, полезность товаров, рыночная адаптация, эффективность рынков, Парето-
оптимальность. 
 
РЕЗЮМЕ 
Досліджена еволюція асиметричності інформації продавців і покупців на різноманітних ринках в розвинутих країнах, визначені 
межі застосування західних моделей ринків з асиметричною інформацією для трансформації економіки України в посткризовий 
період.  
Ключові слова: моделі асиметричної інформації, корисність товарів, ринкова адаптація, ефективність ринків, Парето-
оптимальність. 
 
SUMMARY 
Studied the evolution of asymmetric information, sellers and buyers in various markets in developed countries, defined the scope of 
application of Western models of markets with asymmetric information for Ukraine's economic transition in post-crisis period.  
Keywords: models of asymmetric information, the usefulness of products, market adaptation, market efficiency, Pareto-optimality. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
 

Буркина Н.В., старший преподаватель кафедры математики и математических методов в экономики ДонНУ  
 

Одним из показателей профессионализма специалистов в информационном обществе сегодня является умение работать с 
информацией. Поэтому в современных условиях формирование умения работать с информацией и самостоятельно добывать 
знания, повышающие квалификацию работников, является главной задачей учебных заведений системы высшего и среднего 
профессионального образования. 

Исторически сложилось так, что задачи по математике как в школьных, так и в ВУЗовских учебниках, казалось, были 
придуманы для совершенно абстрактного мира. Между тем, как выяснили ученые, в ходе разбора учебных задач формируется 
навык решения более серьезных проблем. Поэтому в западных бизнес-школах давно поняли важность обучения на конкретных 
примерах из реальной жизни. Так появилась новая методика обучения бизнесу "кейс-стади" (case-study), то есть, в дословном 
переводе, "разбор конкретных ситуаций".  

Метод кейсового обучения (метод изучения конкретных ситуаций) в последние годы приобрел большую популярность. 
При подготовке специалистов в области фундаментальных наук кейсовое обучение традиционно используется достаточно редко, 
обычно в виде отдельных историй, рассказываемых преподавателями для того, чтобы проиллюстрировать материал общих лекций. 
Джеймс Б. Конант из Гарварда был, очевидно, первым педагогом, который применил кейсовый метод в высшей школе в объёме 
полного курса. Однако в отличие от практики, принятой в сфере бизнеса и большинстве других областей, в которых практикуют 
этот метод (как правило, в форме сократического диалога или в форме обсуждения отдельных ситуаций), Конант представил 
кейсовый метод полностью в лекционном формате. Но модель Конанта не пережилась и попытки её использования пока не 
получили широкого распространения. Гарвардский университет стал лидером в этом направлении (Christensen, 1986) и создал 
соответствующий факультет, после чего интерес к кейсовому методу появился и в других образовательных учреждениях [1, 2]. 

"Кейс" - это пример, взятый из реальной жизни. Это текст, напоминающий статью из бизнес-журнала, описывающий 
становление и развитие конкретной компании. Все данные задаются цифрами, реальными названиями и даже именами. Студентам 
предлагается определить задачи для развития бизнеса или решения конкретных проблем, а также выработать свои варианты 
действий. По сути это разновидность деловой игры с четко определенными условиями. 

С методической точки зрения кейс — это специально подготовленный учебный материал, содержащий структурированное 
описание ситуаций, заимствованных из реальной практики бизнеса [3]. 

Кейс представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий 
понять ситуацию. Использование кейс-метода в учебном процессе позволяет развивать у студентов аналитические, 
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исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывать умения анализировать ситуацию, разрабатывать стратегию и 
принимать управленческие решения. 

В рамках кейсового метода студентам обычно предлагаются конкретные ситуации, в которых описана история отдельного 
человека (или учреждения,  бизнеса), сталкивающегося с решением какой-либо проблемы. Исходная информация всегда 
подтверждается большим объемом качественных или количественных данных, диаграммами, графами, таблицами, схемами, 
которые могут быть интегрированы в текст или добавлены в конец рассказа. Цель преподавателя при применении кейсового 
метода — на примере конкретной ситуации помочь студентам проанализировать факты, выявить насущные проблемы, а затем, 
рассмотрев возможные решения и их последствия,  выбрать необходимое действие. 

В данной работе мы хотим продемонстрировать возможности обучения математическому моделированию с помощью 
реальных или моделируемых историй, известных под названием «кейсы», чтобы на конкретных примерах из жизни студенты могли 
углублённо изучить свои предметные области. Кроме того, кейсовый метод позволит активно воздействовать на воображение 
студентов, максимально вовлекая их в умственную деятельность. 

Главная особенность и в то же время и преимущество кейсовой технологии состоит в том, что она обеспечивает 
комплексное изучение дисциплины. При этом наряду с учебно-методическими пособиями в твердой копии в учебном процессе 
получают распространение компьютерные и другие современные разработки (аудио и видео лекции, электронные версии 
учебников). С одной стороны, эти нововведения дополняют и обогащают традиционные методы и методики обучения. С другой 
стороны, они выполняют свои специфические функции в организации самостоятельной работы студентов и в целом в процессе 
познания. С внедрением новых технологий появилась возможность решать такие необходимые и важные проблемы преподавания, 
как обеспечение наглядности, представление схем, таблиц, диаграмм, установления контактов преподавателя с аудиторией.  

Метод анализа конкретных ситуаций включает обучение действием; развитие навыков анализа, принятия решений, устной 
коммуникации и групповой работы. Студенты учатся справляться со спонтанно возникающими проблемами реальной жизни. 
Таким образом, кейсовый метод — это репетиция реальных жизненных ситуаций [4]. 

Анализ конкретных ситуаций особенно привлекателен для обучаемых, которые не всегда хорошо воспринимают 
традиционные курсы науки в формате лекций и сосредоточены больше на запоминании фактического материала, чем на развитии 
мыслительных навыков более высокого уровня. Кейсовый метод обучения необычайно гибок и удобен в качестве инструмента 
обучения, что будет продемонстрировано на примерах в данной статье. Хотелось бы добавить, что кейсовый метод должен помочь 
студентам научиться критически оценивать информационные материалы, необходимые в их дальнейшей профессиональной 
деятельности, которые содержатся в СМИ, а также приобрести навык участия в коллективной и групповой работе. 

Итак, основная цель кейсового обучения — не столько передать содержание предметной области, сколько показать 
студентам, что представляет собой научный процесс в реальной жизни и сформировать навыки на более высоком уровне. Кейсы 
идеально подходят для совместного изучения и в малых группах, и в больших классах, как показывает опыт международных школ. 
Мы разрабатываем кейсы для внедрения их в форумы дистанционного курса «Экономико-математическое моделирование» для 
группового обсуждения. Примеры созданных нами кейсов будут рассмотрены в данной статье. 

Работу по созданию и использованию кейсов можно разделить на следующие стадии: 
 поиск объекта для написания кейса; 
 сбор эмпирической информации для кейса; 
 структурирование данных и формирование макета кейса; 
 апробация кейса в аудитории; 
 изменение, дополнение, адаптация, переструктурирование информации в течение жизненного цикла 

кейса [5]. 
Многие ситуации лучше разрабатываются с нуля: это метод, используемый для большинства бизнес-кейсов, и хотя на это 

потребуется много времени, зато можно быть уверенным, что будет задействован только необходимый материал и ситуация будет 
выстроена точно в соответствии с целями преподавателя. Все ситуации условно разделяются на три основных типа. 

1. В ситуациях первого типа акцент делается на определённой проблеме. Короткая вводная часть описывает эту проблему, 
которую студенты обсуждают затем вместе с преподавателем. Часто в ситуациях такого типа главный герой — должностное лицо-
руководитель, принимающий решение в момент кризиса. В преамбуле содержится информация по истории вопроса, необходимая 
для понимания ситуации, после чего описываются события, ведущие к кризису. Затем следуют приложения: таблицы, графы, 
письма пли документа, помогающие найти оптимальное решение проблемы. 

2. Ситуации оценки используются, чтобы научить студентов навыкам анализа. В ситуациях второго типа часто 
отсутствует главный герой. Примерами таких ситуаций могут быть описания некоторой совокупности данных, показывающих 
возможное влияние одного объекта или процесса на другой. От студентов требуется только, чтобы они оценили фактический 
материал и приняли оптимальное решение. 

3. Кейсовые ситуации третьего типа могут служить иллюстративными моделями науки в действии. Это, как правило, 
реальные события или имевшие место эксперименты. 

Как правило, в бизнесе не существует однозначно правильных решений. Суть обучение с помощью кейсовых ситуаций 
состоит в том, что каждый обучаемый предлагает варианты, исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции. 
Обсуждение различной информации и оценка ее значимости производится в ходе общей дискуссии. В целом процедура разбора 
кейса предполагает его прочтение, обсуждение в группе и презентацию решения. Обычно на все это студентам дается несколько 
дней.  

Использование метода кейс-стади в обучении имеет ряд преимуществ:  
 позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных событий; 
 позволяет заинтересовать студентов в изучении конкретного предмета, в контексте других предметов и 

явлений; 
 способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации. 

Кроме того, при обучении с использованием кейс-стади развиваются следующие навыки: 
Аналитические навыки (умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и несу-

щественную информацию, анализировать, представлять её, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их). 
Практические навыки (использование на практике академических теорий, методов и принципов). 
Творческие навыки (в ходе генерации альтернативных решений очень важны творческие навыки). 
Коммуникативные навыки (умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать наглядный материал, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет). 
Социальные навыки (в ходе обсуждения кейса вырабатываются определённые социальные навыки: оценка поведения лю-

дей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение и др.) 
Самоанализ (несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и своего собственного, возникаю-

щие моральные и этические проблемы требуют формирования социальных навыков их решения) [6]. 
В данной работе мы хотели бы уделить особое внимание вопросам разработки кейсов. Процесс подготовки кейса имеет рад 

особенностей, которые позволят студентам наиболее полно и всесторонне изучить организацию. 
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Рассмотрим эти особенности детальнее. Разработка кейса начинается с постановки проблемы. То есть необходимо изучить 
организацию, проанализировать информацию и сформулировать проблемную ситуацию. Дальнейшая работа над кейсом 
продолжается в русле обозначенных проблем. Студент ограничен конкретной проблемной ситуацией и вынужден собирать ин-
формацию, необходимую для решения сформулированной им задачи. В связи с особой важностью постановки проблемы в 
контексте рассматриваемой технологии необходимо отметить, что обязательным условием является четкое и правильное аргу-
ментирование и формулирование проблемных ситуаций. 

Первый блок информации, необходимый для написания кейса, — информация об организации: ее деятельность, общая 
характеристика, общая эффективность: информация об отрасли и продукте, конкурентах и других элементах внешней среды ор-
ганизации, которые необходимо принимать в расчёт [3]. Основное требование к отобранной студентом информации — это её 
достаточность для решения поставленной задачи, и в то же время не должно быть избыточности, ненужности. Таким образом, 
студент при написании подобной работы не просто воспроизводит всю известную ему информацию, а вынужден выбирать только 
те материалы, которые необходимы и достаточны для принятия решения в рамках определённых им проблемных ситуаций. 

Приведем пример подобной информации, предоставляемой студенту о работе фирмы «Фасад». 
Фирма «Фасад» производит двери для продажи местным строительным компаниям. Репутация фирмы позволяет ей 

продавать всю производимую продукцию. На фирме работает 10 рабочих в одну смену (8 рабочих часов), 5 дней в неделю, что 
дает 400 часов в неделю. Рабочее время поделено между двумя существенно различными технологическими процессами: 
собственно производством и конечной обработкой дверей. Из 400 рабочих часов в неделю 250 отведены под собственно 
производство и 150 под конечную обработку. «Фасад» производит 3 типа дверей: стандартные, полированные и резные. В 
таблице 1 приведены временные затраты и прибыль от продажи одной двери каждого типа. 

Таблица 1 
Временные затраты и прибыль от продажи одной двери каждого типа 

  Время на производство  (мин) 
Время на обработку 

(мин) Прибыль 

 Стандартные 30 15 $ 45 

 Полированные 30 30 $ 90 

 Резные 60 30 $120 
 
После сбора информации студент приступает к её анализу и выработке направлений выхода из проблемной ситуации, то 

есть приступает к написанию второй части кейса. Первый этап — выбор методов и инструментов анализа. Данный выбор должен 
соответствовать, с одной стороны, структуре и составу подготовленной для анализа информации, а с другой стороны, 
поставленным задачам. Основной особенностью кейс-метода на данном этапе является инвариантность решений, не существует 
заведомо ложных или правильных решений, поэтому, помимо жёсткой аргументации предлагаемых путей решения проблем, сту-
денту необходимо сформулировать критерии отбора возможных вариантов решения, а также учитывать ресурсные ограничения 
при решении проблемы. 

Именно эта особенность кейс-метода является достаточно плодотворной основой для того, чтобы студенту правильно 
структурировать свои представления об организа- ции, с одной стороны. С другой стороны, студент на основе кейса должен 
продемонстрировать не только умение описать сегодняшние проблемы данной организации и пути их решения, но и правильно 
защитить свои выводы на основе определённой мотивации (неотъемлемой частью кейс-метода является презентационность 
материалов). Здесь потребуются определённые расчёты, определённая логика изложения, потребуется применение в той или иной 
форме аналоговых методов (использование опыта, накопленного в других организациях). Важным, на наш взгляд, является 
использование в рамках кейс-метода опыта аналогичных организаций, о котором студентам рассказывалось в ходе лекционных, 
семинарских (практических) занятий или информацию о котором он нашёл в монографической литературе или интернете. С педа-
гогической и дидактической точки зрения важно, что в ходе работы с кейсом необходима правильная аргументация решений. Важ-
но, что разработка того или иного решения не умозрительна, а основывается на накопленном опыте или определённых методиках 
оценки того или иного подхода [7]. 

В предлагаемых нами кейсах студенту необходимо будет руководствоваться также и знаниями математического 
моделирования, а также умениями решать задачи линейного программирования с помощью Microsoft Excel.  

В этой связи преимущества использования кейс-метода перед традиционными иными формами отчётных материалов 
состоит в том, что, с одной стороны, кейс-метод потребует более жёсткого структурирования информации, нацеленности при сборе 
материала на конкретный результат, который всегда присутствует в кейсе: чёткая формулировка проблемы и путей её решения. С 
другой стороны, ценность кейс-метода состоит в том, что студент создает важную частицу единой информационной базы, которая 
ложится в основу общей информационной базы группы. Данное обстоятельство представляется нам чрезвычайно важным, так как 
натканные по определённым единым стандартам кейсы при их соответствующей классификации, их использовании в тех 
или иных разделах учебных курсов становятся в целом довольно полезными на практике. Поэтому постепенно, посредством 
формирования масштабной базы кейсов с помощью студентов и для студентов мы создаём чрезвычайно полезную информацион-
ную систему, на основе которой могут строиться соответствующие учебные курсы.  

Приведем примеры задач, разработанных нами для кейса с заданной вышеприведенной информацией.  
Каждая задача основывается на предыдущей, вытекает из предыдущей и учитывает данные предыдущей задачи. Для 

каждой задачи мы предлагаем по три вопроса – первый из которых стандартный вопрос математического программирования, 
который требует от студента построения модели и решения задачи линейного программирования с помощью Microsoft Excel. 
Второй вопрос – творческого характера и предполагает от студента выдвижения гипотезы по полученным данным в первом 
вопросе. Третий вопрос – исследовательского характера, который требует более строгих логических умозаключений или 
доказательств, подтверждающих или опровергающих предположения, сформулированные во втором вопросе. Причем каждый 
следующий вопрос и каждая следующая задача являются развитием предыдущих. Таким образом, при затруднении ответить на 
предыдущий вопрос можно подсмотреть следующий – и по его формулировке попытаться снова ответить на предыдущий вопрос. 

 
Задача А 

1. Сколько дверей различных типов нужно производить, чтобы максимизировать прибыль? 
2. По исходным данным предположите, как можно было заведомо упростить модель? Производство каких дверей 

является заведомо экономически не выгодным в условиях данной задачи?  Ответ обоснуйте. 
3. Постройте упрощенную модель задачи, отбросив заведомо лишние данные и докажите правильность своего 

предположения, решив повторно задачу. Сравните результаты. Сделайте вывод (внесите предложения по 
оптимизации работы фирмы"Фасад" при заданных условиях). 
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Задача В 
1. Оптимально ли распределение рабочего времени между двумя технологическими процессами (производство и 

конечная обработка)? Как изменится прибыль, если распределить рабочее время между этими процессами 
оптимально? 

2. Пользуясь полученными данными, внесите предложения по оптимизации работы фирмы"Фасад" при заданных 
условиях. 

3. Можно ли еще улучшить ответ задачи? Какие исходные данные можно изменить и как? Какие данные 
необходимо еще получить с предприятия, чтобы точно ответить на этот вопрос? Ответ обоснуйте. 

Задача С 
1. На предстоящей неделе «Фасад» должен выполнить контракт на поставку 280 стандартных, 120 полированных и 

100 резных дверей. Для выполнения заказа «Фасад» может закупить некоторое количество полуфабрикатов 
дверей у внешнего поставщика. Эти полуфабрикаты «Фасад» может использовать только для производства 
стандартных и полированных, но не резных дверей. При этом изготовление стандартной двери требует лишь 6 
мин процесса обработки, а полированной – 30 мин обработки (процесс собственно производства для этих 
полуфабрикатов не требуется). Полученная таким образом стандартная дверь приносит $15 прибыли, а 
полированная - $50. Предполагая, что по-прежнему 250 часов в неделю отведено под производство и 150 под 
обработку, определите сколько и каких дверей «Фасад» должен произвести самостоятельно, и сколько 
полуфабрикатов закупить для изготовления стандартных и полированных дверей? 

2. Пользуясь полученными данными, оцените, насколько выгодный этот заказ и стоит ли за него браться? Ответ 
обоснуйте. 

3. Можно ли еще улучшить ответ задачи? Какие исходные данные можно изменить и как? Ответ обоснуйте. 
Задача D 

1. Как изменится оптимальный план, полученный при выполнении предыдущего пункта, если правильно 
распределить время между собственно производством и обработкой дверей? Каково будет правильное 
распределение в данном случае? 

2. Пользуясь новыми полученными данными, снова оцените, насколько выгодный этот заказ и стоит ли за него 
браться? Ответ обоснуйте. 

3. Пользуясь полученными данными, внесите предложения по оптимизации работы фирмы"Фасад" при заданных 
условиях. 

Приведенные задачи планируется разместить в творческом дискуссионном форуме разрабатываемого нами 
дистанционного курса по дисциплине «Экономико-математическое моделирование». 

Визуальное отображение одного из вопросов рассмотренного нами кейса приведено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Визуальное отображение кейса 

 
На наш взгляд, для того, чтобы студенты эффективно использовали данный инструментарий учебно-исследовательской 

деятельности, необходимо, во-первых, провести с ними соответствующую подготовительную работу. В идеале нужно провести со-
ответствующее занятие по разработке кейсов или хотя бы предложить учебно-методический материал по технологии Case-study и 
разработке кейсов, т.е. они должны быть ознакомлены с процедурой не столько решения кейса, сколько создания кейса, что имеет 
свою специфику. Во-вторых, необходимо объяснить студентам алгоритм написания кейса. По нашему мнению целесообразно 
акцентировать внимание студентов на том, что написание текста необходимо начинать с предварительного обозначения 
проблемной ситуации. Дальнейший этап — сбор информации об организации, необходимой и достаточной для решения 
поставленной проблемы. Наиболее необычный аспект данной работы состоит в том, что весь материал должен быть представлен в 
виде единого текста, описывающего организацию или бизнес. В целом для организации работы студентов по написанию кейс-
методов необходимо разработать требования к написанию кейсов и составить план работы по сбору эмпирической информации. 
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Умение правильно разработать и написать кейс имеет, на наш взгляд, не только необходимый дидактический характер, но 
и еще более важный в практической деятельности. Способность чётко формулировать проблему, способность выявлять критерии, 
на основе которых будут оцениваться те или иные возможные варианты решения проблемы, поиск тех или иных способов 
повышения эффективности решения проблем — это неотъемлемая часть практической деятельности экономиста. 
 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье на примере конкретной ситуации (кейса), мы продемонстрировали один из вариантов, как можно обучать 
студентов-экономистов групповому анализу проблемы и самостоятельному принятию решений. А также показали возможность 
реализации межпредметных связей математическое моделирование – спец. предмет.  
Ключевые слова: Кейс-стади, линейное программирование, математическое моделирование, ситуационное моделирование, кейс.  
 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті на прикладі конкретної ситуації (кейса) ми продемонстрували один з можливих шляхів, як можна навчати студентів-
економістів груповому аналізу проблеми і самостійному прийняттю рішень. А також показали можливість реалізації між 
предметних зв’язків математичне моделювання – спец. предмет. 
Ключові слова: Кейс-стаді, лінійне програмування, математичне моделювання, ситуаційне моделювання, кейс. 
 
SUMMARY 
In this paper I have attempted to provide some general methodical guidelines on case writing. 
Keywords: case study, linear programming, mathematical modeling, case. 
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Тепловые процессы, происходящие в затвердевающем слитке, существенным образом влияют на скорость затвердевания, 

на формирование структуры и на качество изделий, полученных из этого слитка. Многообразие факторов, влияющих на процесс 
затвердевания, приводит к необходимости решать сложные задачи тепломассопереноса, описывающие процесс затвердевания.. 

Для более глубокого изучения тепловых процессов, протекающих в слитке при затвердевании, исследуют 
дифференциальные уравнения, описывающие тепловые гидродинамические и диффузионные процессы, сопровождающие 
затвердевание, аналитическими методами. Совокупность численных, аналитических и экспериментальных исследований 
позволяет полнее изучить явления, протекающие в затвердевающем слитке и на их основе разработать теорию затвердевания и 
построить правильную методику для получения  отливок и слитков заданного качества. 

Процессы затвердевания и кристаллизации связаны с фазовыми превращениями, которые сопровождаются 
дополнительными тепловыми эффектами. Протекание фазовых превращений характеризуется наличием двух фаз, разделенных 
подвижной границей. Решение задачи затвердевания заключается в определении температурного поля в каждой фазе из 
дифференциального уравнения теплопроводности и установлении закона    движения границы раздела фаз. 

 Влияние теплопроводности стенок изложницы на процесс затвердевания изучалось как теоретически [1, 2], так и 
экспериментально [3]. В приближенных теоретических методах распределение температуры в твердой фазе представлялось 
степенной функцией и задавался закон движения фронта затвердевания, а из уравнения теплового баланса определялась 
зависимость координаты затвердевания от времени. При этом в окончательном решении присутствует много коэффициентов, 
которые задаются произвольно, что снижает ценность полученных решений. В [4] аналитически решена задача затвердевания в 
чугунной и песчаной изложницах, когда стенки изложницы предварительно прогреты. Полученные результаты вычислений 
показывают, что в этом случае фронт затвердевания в песчаной форме движется медленнее, чем в чугунной изложнице. 

В предлагаемой работе определяется аналитическое решение для температуры в жидкой и твердой фазах, а в условие на 
движущемся фронте вводится тепловое сопротивление стенок изложницы, затвердевшей корки и теплоотдачи в окружающую 
среду. Это позволяет учесть все основные факторы, влияющие на затвердевание слитка. 

Постановка задачи. Затвердевание металла происходит в клинообразной изложнице, представляющей собой в поперечном 
сечении вертикально вытянутую трапецию с малыми углами конусности . Средняя линия такой трапеции много меньше ее высоты 
и длины. Заполнение изложницы металлом происходит быстро и, так как металл перед заполнением перегревается, то до тех пор, 
пока на границе соприкосновения металла с изложницей температура не опустится до температуры кристаллизации, затвердевание 
металла у стенок и дна будет незначительным и им можно  пренебречь. Металл предполагается однородным по составу поэтому 
затвердевание происходит при одной и той же температуре кристаллизации. Так как после заполнения изложницы металлом сверху 
насыпают утепляющие смеси, а дно изложницы находится на песчаной подушке, то не учитываются потоки тепла через дно и верх 
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изложницы. То есть предполагается, что все тепло отводится через боковые стенки, площадь которых намного больше площади дна 
и верха. Кроме того, ввиду больших размеров изложницы по длине для отливки плоских слитков, площадь торцевых поверхностей 
будет много меньше площади боковых поверхностей, поэтому не учитываются потоки тепла через торцевые поверхности 
изложницы. Так как  рассматривается движение фронта затвердевания, который, в основном, параллелен боковой стенке, то в 

погранслое, прилегающем к фронту затвердевания, можно пренебречь поперечной составляющей скорости V  по сравнению с 

продольной составляющей rV . 

Предполагается, что тепловые константы, характеризующие  жидкую и твердую фазу металла, не зависят от температуры. 
Вследствие того, что свободных поверхностей металла нет, не учитывается потеря тепла через излучение. Во время 
кристаллизации металла соприкосновение жидкой фазы с фронтом кристаллизации считается плотным без газообразных пузырей 
и других посторонних включений. 

При решении данной задачи последовательная кристаллизация происходит в  клинообразной изложнице с боковыми 
поверхностями, расположенными под малым углом 2. Сверху и снизу данная область ограничена цилиндрическими 
поверхностями  радиусами R1 и R2. В решении задачи используется цилиндрическая система координат (r, , z).  На поверхности r 
= R2 полагаем Тп = const.  При t > 0 начинается процесс кристаллизации и на фронте кристаллизации Т = Тк. 

     Задача считается бесконечной по z, поэтому температура и скорость не зависят от z.Уравнение теплопереноса в области 
жидкого металла запишется в следующем виде 
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при      , 1R   r  фr . Фронт кристаллизации движется от боковой поверхности изложницы к центру и  для малых углов 

конусности толщину затвердевшей корки можно найти по формуле 
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Считаем, что хорда совпадает с дугой при малых длинах дуги, что соответствует малому углу  . В момент t = 0 твердая фаза 
отсутствует, а T1(r, , 0) = Tн при R1  r  R2 и    0    . На фронте кристаллизации 

 Т1(r  t) = Тк.          (3) 
Во время кристаллизации металла соприкосновение жидкой фазы с фронтом кристаллизации считается плотным, без 

газообразных пузырей и других посторонних включений, поэтому на фронте кристаллизации тепловой контакт предполагается 
идеальным: при  r = r(t),  = (t) имеем 

Т1(r  t) = Т2(r  , t) = Тк.       (4) 
 

На движущемся фронте фазового перехода выделяется скрытая теплота кристаллизации 1L , которая вместе с теплом перегрева 

отводится через твердую фазу, изложницу и выделяется в окружающую среду. Поэтому 
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где 1TK - коэффициент теплопередачи, учитывающий тепловое сопротивление стенки изложницы, затвердевшую корку и 

теплоотдачу в окружающую среду:  
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Уравнение (5) теплового баланса на фронте кристаллизации используется для определения  (t). Из уравнений (1) - (2) и 

граничных условий (3) - (6) найдем функции Т1(r  t) и  (t).Уравнение (1) перепишем в следующем виде 
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 Решением является  функция:  211 ln CrCT   

Используя граничные условия: HTT 1  при 2Rr    и (3), найдем  константы С1 и С2: 
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Таким образом, точное решение по r уравнения  (9) имеет вид: 
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Далее приближенное решение по  уравнения  (7) ищем вариационным методом, постепенно усложняя задачу. Вначале 
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Введем новые обозначения производных  rT
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Чтобы найти решение (12) поставленной математической задачи воспользуемся вариационным принципом локального 

потенциала. Он позволяет представить дифференциальное уравнение в виде интеграла, представляющего собой какой-то 
локальный физический потенциал, вариация от которого по неизвестным функциям дает исходное дифференциальное уравнение. 
Пределы интегрирования определяются границами рассматриваемой области, а также начальными и конечными условиями для 
нестационарных процессов. Поиск сложной функции, зависящей от нескольких переменных, осуществляется методом частичного 
интегрирования по одной переменной с нахождением неизвестной зависимости по другой переменной. 

Запишем функционал, соответствующий уравнению (12)  в виде: 
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, а индекс ноль при rT  обозначает неварьируемую производную от температуры. Проверим, что вариация от  L 

по Т функционала (13) дает уравнение (12). Для этого запишем уравнение Эйлера 
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Вычислим соответствующие производные: 
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Опуская нулевой индекс при rT , получим (12). Значит функционал (13) соответствует уравнению (12) и функция, 

минимизирующая его, будет наилучшим приближением решения уравнения (12). Функцию, минимизирующую функционал  (13), 
ищем в виде 
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Найдем производные 
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Подставив полученные производные в (11) и проинтегрировав по r , получим 
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Функцию )(f  выбираем так, чтобы интеграл  (16) был минимальным, что соответствует выполнению уравнения Эйлера 
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Возьмем производные от (16) и подставим в уравнение (17). В результате получим 
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Найдем константы  1C  и 2C , используя следующие граничные условия: ФKTT   ,  при  Фrr   и  0
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Итак, решением уравнения  (12)  по r  и по  является функция 
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Поиск полного нестационарного 

решения уравнения теплопроводности в жидкой фазе осуществляется аналогично нахождению зависимости по . Функционал, 
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Решение уравнения (7) ищем в виде 
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Вычислим производные 
00 ,,,, trtr TTTTT   и подставим их в уравнение (22). Проинтегрировав по r  и по  , получим 
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где 1111 ,,, QPMN  - константы интегрирования по r и по  . Варьируя (24) по )(tf , получим 
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Решением уравнения  (25) будет функция  
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 Найдем константу С, используя граничные условия KTT  при Фrr  , Фtt   и Ф  . Получим 
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Итак, решением уравнения  (1) будет функция 
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Используя уравнение (5) и соотношение (2) ищем зависимость толщины затвердевшей корки от времени. Условие на 
движущемся фронте с учетом (6) принимает следующий вид 
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Вычислим производную  на фронте кристаллизации )( 11
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где в знаменателе в выражение для теплового потока через твердую корку вводим среднее значение
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Интегрируя (31), найдем 
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По полученной формуле (32) выполнены численные расчеты  для следующих параметров металла, изложницы и окружающей 
среды: R1=1,2 м, R2=2,2 м, 1=10, 2=12, Tн=1833 K, Tк=1733 K, Tср=300 K, =7,31103 кг/м3, 1=26,5 Вт/мК, 2=30,3 Вт/мК, 

a1=4,510-6 м2/с, rV =0,310-5 м/c, L1=2,72105 Дж/кг. Для первой изложницы: =8 Вт/м2К, 3=1 Вт/мК. Для второй изложницы: 

=30 Вт/м2К, 3=25 Вт/мК. 

 
  Рис. 1.       Рис. 2. 
 

Положения фронта затвердевания в клинообразных изложницах. Показана правая половина вертикального сечения. В случае 
первой изложницы для моментов времени: 1 – 1с, 2 –10с, 3 – 50с, 4 –100с, 5 – 200с, 6 – 400с, 7 – 600с, 8 – 1000с, 9 – 2000с, 10 – 
3000с,      11 – 5000с, 12 – 7000с, 13 – 9000с, 14 – 12000с, 15 – 20000с, 16 – 30000с, 17 – 40000с.     В случае второй изложницы для 
моментов времени: 1 – 1с, 2 – 5с, 3 – 10с, 4 – 50с,          5 – 100с, 6 – 200с, 7 – 400с, 8 – 600с, 9 – 1000с, 10 – 2000с, 11 – 3000с, 12 – 
5000с, 13 – 7000с, 14 – 9000с, 15 – 12000с. Отсчет кривых идет снизу. 

 -толщина затвердевшей корки, 1 -коэффициент теплопроводности жидкого металла, 2 -коэффициент теплопроводности в 

твердой фазе, 3 -коэффициент теплопроводности материала изложницы,  -плотность, 1L -скрытая теплота кристаллизации 

на единицу массы, 0 -коэффициент теплоотдачи, rV -скорость конвекции, 1a -температуропроводность жидкого металла, 

1TK - коэффициент теплопередачи, KT - температура кристаллизации, HT -начальная температура, СРT -температура 

окружающей среды. 
 
На рис.1 показано положение фронта затвердевания металла на определенные моменты времени в изложнице с 

коэффициентом теплопроводности стенок 3 =1Вт/мК и коэффициентом теплоотдачи  =8 Вт/м2К. Видно, что наиболее быстро 

металл затвердевает в области, прилегающей к углу изложницы. На рис. 2 показано положение фронта затвердевания в изложнице 
с =30 Вт/м2К, 3=25 Вт/мК. Из сравнения видно, что затвердевание в первой изложнице с плохо проводящими тепло стенками 
примерно в 3,5 раза происходит медленнее, чем в второй изложнице с хорошо проводящими тепло стенками. Это связано с малой 
теплопроводностью стенок первой изложницы. 

В предлагаемой работе основное внимание уделено теоретической задаче нестационарной теплопроводности. Важную роль 
в изучении этого процесса играют точность и методы вычисления текущих параметров в конкретном слитке или изложнице и 
даются  
рекомендации на производство. Так, например, знание толщины затвердевшей корки определяет время извлечения слитка из 
изложницы. В результате повышается количество изготавливаемых изделий, снижается себестоимость полученной продукции. 

 
РЕЗЮМЕ 
Аналитически решена нестационарная задача затвердевания металла в изложницах с различной теплопроводностью стенок с 
использованием вариационного исчисления и понятия локального потенциала. Выполнены численные расчеты движения фронта 
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затвердевания в плоских клинообразных изложницах на любой момент времени. 
Ключевые слова: изложница, теплопроводность стенок, жидкая фаза, тепловое сопротивление, фронт затвердевания, коэффициент 
теплопередачи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 
 

Кириндясова В.А., аспирант кафедры «Экономическая кибернетика» ДонНУ  
 

До недавнего времени построением развитой сети обслуживания занималось лишь несколько крупнейших украинских 
банков. Большинство же остальных ограничивались работой в традиционно освоенных регионах с уже привлеченными клиентами. 
В середине текущего десятилетия, когда возможности привлечения клиентов среди юридических лиц оказались практически 
исчерпаны, банки обратили внимание на рынок операций по обслуживанию физических лиц, который, в связи с экономическим 
подъемом в Украине, становился всё более привлекательным. Специфика работы с физическими лицами подразумевает наличие 
сети обслуживания, ибо большое значение при этом имеет удобство расположения отделений банка. 

Однако, при активном расширении сетей обслуживания банками нередко допускались ошибки при размещении 
отделений, что не позволяло последним выйти даже на уровень безубыточности. С началом развития в Украине мирового 
финансового кризиса положение таких отделений ещё более ухудшилось и многие из них были закрыты. 

В целом, проблемы формирования филиальной сети коммерческого банка можно рассматривать на двух уровнях – 
региональном и местном. На региональном уровне в настоящее время используются две основные стратегии создания филиальной 
сети. 

В первом случае банки стремятся обосноваться в наиболее эффективных, с точки зрения величины финансовых потоков 
и состава потенциальных клиентов, регионах, после чего начинают привлекать клиентов. Такую стратегию проводят, как правило, 
крупнейшие украинские банки, развивающие филиалы в финансовых и промышленных центрах. 

Другой вариант – создание филиалов под уже имеющихся региональных клиентов, потребности которых диктуют 
необходимость создания специальной банковской структуры. Это характерно для украинских банков, находящихся во второй-
третьей десятке рейтинга. 

Процессы стратегического развития филиальных сетей коммерческих банков неоднократно становились объектом 
внимания экономической науки [1]. Но применение результатов этих исследований на локальном уровне в большинстве случаев 
невозможно, поскольку процесс формирования локальной сети обслуживания коммерческого банка протекает под воздействием 
большого количества факторов, причем достаточно полная модель этого процесса до сих пор не разработана. Однако актуальность 
её для коммерческих банков не вызывает сомнения, поскольку такая модель позволит обоснованно подойти к выбору 
месторасположения новых отделений и обеспечить получение максимального финансового результата. 

Рассмотрим, какие факторы влияют на процесс формирования сети обслуживания коммерческого банка (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование сети обслуживания коммерческого банка 
 

                                                           
© Кириндясова В.А., 2011 
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Среди внутренних факторов определяющую роль в формировании сети обслуживания играет стратегия коммерческого 
банка в целом, из которой особо можно выделить региональную и маркетинговую стратегии. Региональная стратегия напрямую 
определяет политику банка по созданию новых филиалов и отделений в регионах, а маркетинговая стратегия определяет, в 
частности, целевые группы клиентов, на которые ориентируется банк, что в свою очередь влияет на размещение сети отделений в 
экономическом пространстве региона (города). 

Тип филиальной сети банка определяется в соответствии с законом Украины «О банках и банковской деятельности» [2], 
где по этому признаку банки разделяются на три группы – местные, региональные и межрегиональные (системные). Наличие такой 
классификации накладывает на местные и региональные банки ограничения по созданию филиалов за пределами города или 
области, в которой находится головная контора. 

Поскольку создание новых филиалов и отделений требует существенных финансовых затрат, скорость развития сети 
обслуживания ограничивается теми ресурсами, которые банк имеет и готов вложить в совершенствование сети обслуживания. 

Из внешних факторов наиболее значимыми являются факторы расположения целевых клиентов и состояния рынка 
недвижимости. Первый из этих факторов обуславливает наиболее благоприятные зоны расположения отделений банка. Второй 
влияет на расходы по созданию и обслуживанию отделений. Конкретизация этих факторов непосредственно связана со структурой 
экономического пространства города. 

Западными экономистами рассматриваются три основных модели размещения промышленности, жилья и предприятий 
обслуживания в городской зоне – радиальная, секторальная и многоядерная (полицентрическая) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Радиальная модель экономического пространства города 

 
В радиальной модели (рис. 2) все зоны располагаются вокруг единого делового и. административного центра, играющего 

также роль транспортного узла. Несмотря на то, что эта модель очень сильно упрощает реальную картину пространства города, её 
значимость в теории пространственной конкуренции до сих пор остаётся высокой. Однако, на практике радиальная модель может 
быть использована только при анализе небольших и средних городов. 

Развитием радиальной является секторальная модель (рис. 3), основанная на гипотезе, по которой в современном городе 
катализатором для развития жилых кварталов и сопутствующих им зоны услуг являются, прежде всего, транспортные магистрали. 

По сравнению с радиальной, секторальная модель может быть использована для описания достаточно больших 
городских образований, поэтому предусматривает также расположение тяжелой промышленности в пространстве города (зона 8, 
на рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Секторальная модель экономического пространства города 

 
Одним из недостатков применения описанных моделей к анализу городов Украины является то, что они описывают 

результат естественного развития города, формирующегося вокруг некоторого первичного центра. В то же время на территории 
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Украины наиболее бурный этап застройки городов относится к периоду плановой экономики, что предопределяет особенности 
расположения жилых и промышленных зон. Эти особенности учитывает полицентрическая модель, представленная на рис. 4. 

В полицентрической модели наряду с административно-деловым центром первого уровня, в качестве которого можно 
рассматривать район расположения городской администрации, выделяются также административно-деловые центры второго 
уровня (зона 9, на рис. 4). Для большинства современных украинских городов их расположение и количество соответствует 
центрам районов по административно-территориальному делению городов. Такой вариант полицентрической модели достаточно 
хорошо соответствует структуре большинства крупных городов Украины. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Полицентрическая модель экономического пространства города 
 
Необходимо отметить, что структура экономического пространства города не является статичной, а подвержена 

динамическим изменениям, хотя является достаточно инерционной системой. Так, структура городов Украины мало изменилась со 
времени их массовой застройки в 1960-х – 1980-х гг., но тенденции внутригородской миграции населения и замены 
внутригородских промышленных зон деловыми и торговыми центрами всё же прослеживаются [3]. Для большинства городов 
Украины характерны тенденции смещения проживания наиболее обеспеченной части населения в периферийные районы, 
привлекательные с экологической точки зрения. Также, к городской черте выносится большинство промышленных предприятий, 
поскольку в центральных районах более выгодным является размещение предприятий торговли и обслуживания. Тем самым 
украинские города приближаются к городам североамериканского и западноевропейского типа. Поскольку, как будет показано 
ниже, оптимальное распределение филиалов и отделений банка связано с расположением потенциальных клиентов, построение 
модели экономического пространства города должно подразумевать не только отражение текущей ситуации, но и выявление 
тенденций её изменения в будущем. 

При формировании сети отделений в экономических зонах города банк в первую очередь должен исходить из 
необходимости обслуживания целевых групп клиентов, определяемых стратегией его развития. Поскольку различным зонам 
можно сопоставить различные группы клиентов и соответствующие им виды операций, сформулируем следующий перечень 
приоритетных направлений деятельности отделений в зависимости от их территориального положения (табл. 1). 

Таблица 1 
Приоритетные направления деятельности отделений при создании городской сети обслуживания коммерческого банка 

Приоритеты отделения № 
п/п 

Зона 
по видам операций территориально 

1 Административный и деловой 
центр 

Все виды операций Центральные кварталы и площади города 

2 Жилые кварталы 
малообеспеченных слоев и 
деградирующие традиционные 
предприятия 

Расчетно-кассовое обслуживание 
физических лиц 

Места остановок общественного 
транспорта 

3 Легкая промышленность и 
оптовая торговля 

Обслуживание мелкого и среднего бизнеса В транспортных центрах зоны 

4 Жилые кварталы среднего класса Все виды операций с физическими лицами Места, характеризующиеся большими 
людскими потоками (площади, торговые 
центры и т.п.) 

5 Жилые кварталы зажиточных 
слоев 

Все виды операций с физическими лицами, 
индивидуальное обслуживание клиентов 

Транспортные магистрали 

6 Промышленные зоны пригорода Создание отделений нецелесообразно 
7 Жилые зоны пригорода Расчетно-кассовые и депозитные операции 

с физическими лицами 
Сложившиеся центры торговли и услуг 

Обслуживание юридических лиц Административный комплекс целевого 
предприятия 

8 Тяжелая промышленность 

Расчетно-кассовое обслуживание физ. лиц Проходные ворота заводов 
9 Деловые центры второго уровня Все виды операций Центральные кварталы и площади района 

 

1 3 

2 

8 

7 

3 

4 
9 5 

6 7 
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Более точно расположение отделений определяется исходя из экономических критериев. Поскольку банк, является 

коммерческим предприятием, целью открытия нового отделения можно считать максимизацию прибыли 
 P

, которую можно 

представить в виде разности связанных с этим доходов 
 I

 и расходов 
 E

: 

   i imax P I x E x  ,        (1) 

где ix  – i -й вариант местоположения нового отделения. 

Расходы по отделению банка, в контексте рассматриваемой задачи, можно представить таким образом: 

       i start i const i rest iE x eo x eo x e x   ,      (2) 

где starteo  – первичные расходы на создание нового отделения, 

consteo  – постоянные расходы на содержание помещения отделения, 

reste  – прочие расходы, не зависящие от местоположения отделения. 

В первичные расходы включаются затраты банка на получение места для отделения, а также подготовку помещения. К 
постоянным расходам относятся арендные отчисления и коммунальные расходы. Остальные расходы, включая оборудование 
помещения мебелью и оргтехникой, набор и содержание персонала и тому подобное, относятся к прочим, поскольку не зависят от 
конкретного положения отделения. 

Дополнительные доходы банка вследствие открытия нового отделения можно представить в виде некоторой функции от 
количественного и качественного прироста клиентской базы: 

   i g iI x q , x , g CG   ,       (3) 

 

где gq  – изменение количества клиентов банка g-й группы, 

CG – группировка целевых клиентов банка, принятая в его маркетинговой стратегии. 
Следует отметить, что в выражении (3) учитывается общее изменение клиентской базы банка, то есть привлечение 

новых клиентов. 

Наибольшую сложность при оптимизации модели (1)-(3) представляет нахождение значений функции  g iq , x  . 

Наиболее целесообразно в этом случае использовать для определения доходности будущего отделения метод аналогов, при 
котором среди всех отделений филиала определяются наиболее близкие по параметрам расположения и структуры клиентской 
базы, после чего параметры доходности этого отделения определяются как стандартные для данного банка и затем используются 
как база для расчета показателей клиентской базы вновь формируемого отделения. При этом в простейшем случае функция 

 i iq , x   имеет вид: 

 

   g i i g iq , x a q x   ,        (4) 

 

где коэффициент ia  определяется исходя из условия конгруэнтности местоположения двух отделений: 

 

i j i jx x a a   .         (5) 

 
В случае невозможности использования метода аналогов (например, ввиду небольшого количества имеющихся 

отделений) возможно применение экспертного метода. 

Для определения параметра gq
 (изменение клиентской базы) в этом случае можно предложить следующие 

приближенные методы: 

1. Вычисление gq
 посредством определения ареала доступности отделения банка. 

2. Непосредственный подсчет количества потенциальных клиентов. 
В первом случае первоначально на карте города строятся изохроны транспортной доступности, то есть линии, 

соответствующие граничным значениям ожидаемого времени проезда до отделения. Совокупность изохрон, построенных для 
различных отделений банка образует метрику экономического пространства города, по критерию транспортной доступности [3]. 
Численность граждан, живущих и работающих в пределах изохрон отделения, составляет основу для определения его клиентской 
базы. 

Второй метод является более трудоемким, но позволяет получить более достоверные данные, особенно, если в районе 
предполагаемого отделения работают конкурирующие банки, предлагающие схожие услуги. Сущность метода заключается в 
непосредственном подсчете количества проходящих и проезжающих на автомобилях в зоне видимости отделения людей. На 
основании наблюдений строится временной график плотности людского потока, который позволяет делать выводы о 
количественном и качественном составе клиентской базы. 

Необходимо отметить, что для нахождения коэффициента использования клиентской базы по формуле (5), банк должен 
располагать соответствующими наблюдениями по большинству своих отделений. 

Выводы: Предложенный в статье комплекс моделей и методов формирования сети обслуживания коммерческого банка в 
экономическом пространстве города позволяет формализовать процесс выбора и оптимизации месторасположения вновь 
открываемых отделений. Дальнейшее развитие обозначенной темы должно предусматривать совершенствование режима работы 
отделений коммерческого банка, на базе учета динамики изменения клиентских потоков. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 164

 
РЕЗЮМЕ 
В работе рассмотрены основные концептуальные подходы к вопросам обоснования принципов построения сети филиалов 
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Современный  этап в развитии Украины  и России характеризуется усилением несбалансированности экономического 

пространства и неравномерностью  социально-экономического развития регионов. Это приводит к росту угрозы дезинтеграции и 
формированию кризисов, как на национальном, так и региональном  уровнях. Экономические кризисы вызывают серьезные 
изменения в движении различных  ресурсов, негативно отражаются на социально-экономической ситуации всех стран. Так, в 
результате финансового кризиса валовой внутренний продукт (ВВП)  России и Украины только за 2009 год сократился на 7,8 % и  
14,8%  соответственно.  

 Нестабильность и непредсказуемость развития кризисных ситуаций свидетельствуют о необходимости 
совершенствования методов управления кризисами. Перспективным направлением исследования экономических кризисов является 
теория катастроф, которая представляет собой концептуально-методологическую основу изучения и прогнозирования 
неустойчивости различных систем [1, 6, 7].  Ее суть заключается в том, что система, накопив в процессе развития критический 
запас противоречий и изменений, будучи подверженной воздействию различного рода флуктуаций, в том числе случайных, в 
определенный момент (период) скачкообразно меняет свое качество, переходя на новую траекторию развития (аттрактор развития). 
Условная точка, в которой происходит смена качества, называется точкой бифуркации (или катастрофы), а сам процесс 
устойчивости по своим проявлениям носит катастрофический характер, может приводить как к переходу на какую-либо ветвь 
развития из многих возможных, так и к гибели или разрушению системы. На практике прогнозирование потери устойчивости и 
смены качества социально-экономической системы с помощью  теории катастроф осуществляют  различными способами. Один из 
них – это построение модели катастрофы в экономической системе на основе данных о взаимосвязи переменных, характеризующих 
ее поведение.  

Социально-экономическая система – ступенчатая, многоуровневая система, и любая неопределенность, случайность во 
входных параметрах в нижних уровнях приводит к неопределенностям и случайностям в выходных параметрах подсистем более 
высокого порядка и системы в целом. В такой системе по характерным признакам,  можно предположить, что она содержит  
катастрофу. О наличии катастрофы свидетельствуют специальные критические точки семейства потенциальных функций, 
которыми описывается система. К числу  основных признаков катастроф или «флагов катастроф» относятся [2, 5, 6]: 

1) модальность – это свойство системы, заключающееся в том, что при некотором значении управляющих параметров 
возможны несколько положений равновесия системы (несколько мод) в некоторой области изменения управляющих параметров; 

2) недостижимость – в системе одно из положений равновесия не достигается и не наблюдается (существует область 
недостижимых неустойчивых состояний равновесия, к которым нельзя прийти, двигаясь из каких-либо устойчивых состояний); 

3) катастрофические скачки – скачкообразный переход системы из одного положения равновесия в другое (малые 
изменения в значениях управляющих параметров могут вызвать большие изменения в значениях переменных состояния системы 
по мере того, как система перескакивает из одного локального минимума в другой); 

4) расходимость – малое изменение пути в пространстве параметров приводит к качественно отличному конечному 
состоянию системы (малые изменения начальных значений переменных состояния могут привести к большим изменениям 
конечных значений этих переменных); 

4) гистерезис и необратимость – переход системы из одного состояния в другое и обратно при разных значениях 
управляющих параметров (траектория системы при изменении параметров в точности противоположным образом   отличается от 
исходной). 

Если в ходе анализа системы зафиксирован один из  флагов катастрофы, то изменяя ее управляющие параметры  можно 
обнаружить и остальные. Наиболее применяемыми в экономических приложениях являются катастрофы,  динамика которых 
задается уравнением вида [1, 2]: 

),( axVx  , 

где V(x, a) – потенциальная функция; a – вектор параметров; x – вектор фазовых координат системы.  
Задача заключается в исследовании изменений состояния равновесия потенциальной функции при изменении 

управляющих параметров. Поверхность катастрофы в этом случае определяется как  множество точек равновесия (поверхность 
равновесия) и  задается соотношением:  

                                                           
© Клебанова Т.С., Сергиенко Е.А., Гурьянова Л.С., 2011 
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  Проекция множества сингулярности на параметрическое пространство есть бифуркационное  множество:  
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Если потенциальная функция зависит от одного или более управляющих параметров, то матрица устойчивости Vxx и ее 
собственные значения также зависят от этих параметров. В этом случае, возможно, что при некоторых значениях управляющих 
параметров одно или несколько собственных значений матрицы устойчивости могут оказаться нулевыми. Тогда представление 
потенциальной функции в виде квадратичной формы является невозможным. Однако можно найти некоторое расщепление, 
позволяющее выделить координаты, которые отвечают нулевым собственным значениям и другие: 
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или, при некоторых дополнительных условиях, 
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где Cat(l, k) – функция катастрофы: 
Cat(l, k) = CG(l) + Pert(l, k), 

CG(l, k) – росток катастрофы, Pert(l, k) – возмущение, 
l – количество нулевых собственных значений матрицы устойчивости. 
 Классификация потенциальных функций (катастроф), их основные свойства и характеристики поведения представлены 

в табл. 1.  
Приведенные  модели катастроф были использованы для  анализа и прогнозирования развития основных 

макроэкономических индикаторов экономики Украины (валовой внутренний продукт, инвестиции, объем промышленного 
производства, уровень занятости, расходы на конечное потребление). В качестве исходных данных рассматривались временные 
ряды этих показателей за период с 1991  по 2010 годы. 

Предложенный в работе алгоритм построения моделей катастроф динамики макроэкономических показателей включает: 
- идентификацию системы взаимовлияния макроэкономических показателей для различных временных горизонтов; 
- оценку и анализ характера и типа катастрофы идентифицированных систем; 
- построение и анализ наиболее вероятных поверхностей катастроф. 
В соответствии с алгоритмом для исследуемых показателей построен комплекс моделей каспоидных катастроф (складка, 

сборка, ласточкин хвост, бабочка, вигвам), связанных с неустойчивостью связи одной переменной (x) со всеми другими и 
омбилических катастроф (эллиптическая, гиперболическая, параболическая омбилики) – с неустойчивостью связи двух 
переменных (х1) и (х2) со всеми другими. 

Значительный интерес среди исследуемых  экономических процессов представляет анализ  инвестиционной и 
промышленной активности украинской экономики для периода продолжительного социально-экономического кризиса  с 1991 по 
2000 годы, который позволил установить характеристики синхронности их протекания.  Адекватной моделью  капсоидной 
катастрофы для этого периода является «вигвам» (коэффициент детерминации d=0,76). 
Эта модель, аппроксимирующая взаимосвязь темпа прироста инвестиций (х) и темпа прироста ВВП (у), имеет  вид: 

y=x7 – 3,746 x5 – 0,318 x4 + 3,487 x3 – 0,355 x2 – 1,552 x 
 

На рис. 1. изображена поверхность катастрофы типа «вигвам». 
 

 

 
 

Рис. 1. Поверхность катастрофы типа «вигвам» (1991 – 2000 гг.) 
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Ниже приведена система уравнений, которая описывает бифуркационное множество катастрофы: 











00,7120,92x3,816x74,92x42x

01,5520,71x10,461x1,272x18,73x7x
235

2346
 

Графически бифуркационное множество в проекции трехмерного пространства представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Бифуркационное множество катастрофы типа «вигвам» 

 
Анализ системы уравнений позволяет сделать следующие выводы: 
–  обращение системы в ноль при наблюдаемых значениях переменных свидетельствует о наступлении катастрофы; 
– чем ближе к нулю значение системы уравнений, тем ближе находится система к условиям катастрофического скачка. 
Для полученной модели увеличение катастрофических переходов (точек бифуркации)  наиболее характерно для периода 

1996-1999 гг.  
 Моделью омбилической катастрофы для этого периода является  «параболическая омбилика» (коэффициент 

детерминации d=0,656), аппроксимирующая взаимосвязь темпа прироста инвестиций (х1), темпа прироста промышленного 
производства (х2) и  темпа прироста ВВП (у): 

y= х1
2х2 + х2

4 + 0,442х1
2 – 4,089 х2

2 – 0,089х1 + 2,852х2 
Поверхность данной модели катастрофы  представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Поверхность катастрофы типа «параболическая омбилика»      (1991 – 2000 гг.) 
 

Система уравнений бифуркационного множества катастрофы имеет следующий вид: 















4,089)0,442)(x(xx

02,8528,178x4xx

00,0890,884xx2x
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2
1

2
3
2

2
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Графически бифуркационное множество катастрофы типа «параболическая омбилика» в трехмерном пространстве 
представлено на рис. 4. 

  

Рис. 4. Бифуркационное множество катастрофы типа «параболическая омбилика» (1991 – 2000 гг.) 
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Для полученной модели приближение к нулю решений системы уравнений наиболее характерны для периода 1994, 1995, 
1999 и 2000 годов, что свидетельствует о приближении системы к условиям катастрофического скачка. 

 Для периода экономического роста экономики Украины в качестве модели омбилических катастроф, построенной на 
основе квартальных данных (2001–2007гг.), является «параболическая омбилика» (коэффициент  детерминации d=0,7). С помощью  
этой эконометрической модели  осуществляется взаимосвязь темпа прироста занятости (х1), темпа прироста расходов на конечное 
потребление (х2) и темпа прироста ВВП (у). Модель имеет вид:  

 
y= х1

2х2 + х2
4 + 4,62х1

2 – 6,685 х2
2 – 8,121х1 + 9,172 х2 

Поверхность модели катастрофы представлена на рис. 5. 
Система уравнений, описывающая бифуркационное множество катастрофы, имеет следующий вид: 
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2
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2
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Рис. 5. Поверхность катастрофы типа «параболическая омбилика» (2001-2007 гг.) 

 
Анализ этой модели показал, что траектория поведения экономической  системы удаляется от точек возможных 

катастрофических переходов и не попадает в бифуркационное множество, т.е. на рассматриваемом временном промежутке 
динамику развития исследуемых показателей можно считать сравнительно устойчивой. 

Современный этап развития украинской экономики  характеризуется  асинхронностью протекания процессов 
промышленной активности, занятости населения и инвестиций в основной капитал и, следовательно, увеличением неустойчивости 
и нелинейности их взаимосвязи, высокой вероятностью катастроф.  Модель капсоидных катастроф для периода мирового 
финансово-экономического кризиса (2008 – 2010 гг.) типа «бабочка» (коэффициент детерминации d=0,65), аппроксимирующая 
взаимосвязь темпа прироста инвестиций (х) и темпа прироста ВВП (у),  приведена ниже: 

y=x6 – 5,748 x4 + 0,521 x3 + 7,012 x2 – 1,285 x 
 

Поверхность модели катастрофы типа «бабочка» для периода мирового финансово-экономического кризиса представлена на 
рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Поверхность катастрофы типа «бабочка» (2008 – 2010 гг.) 
 
Система уравнений бифуркационного множества катастрофы имеет  вид: 











014,0243,126x68,976x30x

01,28514,024x1,563x1,272x22,992x6x
24

2335

 

Графически бифуркационное множество катастрофы типа «бабочка» в проекции трехмерного пространства представлено 
на рис. 7. 
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Рис. 7. Бифуркационное множество катастрофы типа «бабочка» (2008 – 2010 гг.) 
 
По результатам данной модели, наибольшее приближение значений переменных в системе уравнений к условиям 

катастрофического скачка и увеличение количества точек бифуркаций характерны для  IV квартала 2009 г.  
Модель омбилической катастрофы для периода мирового финансово-экономического кризиса (2008 – 2010 гг.), типа 

«параболическая омбилика» (коэффициент детерминации d=0,71), аппроксимирующая взаимосвязь темпа прироста занятости (х1), 
темпа прироста валового накопления в основной капитал (х2) и темпа прироста ВВП (у), приведена ниже:   

y= х1
2х2 + х2

4 + 0,12 х1
2 – 1,94 х2

2 + 0,19х1 +0,17 х2 
Поверхность модели катастрофы типа «параболическая омбилика» для периода мирового финансово-экономического 

кризиса представлена на рис. 8. 

   
Рис. 8. Поверхность катастрофы типа «параболическая омбилика»      (2008 – 2010 гг.) 

 
Система уравнений имеет  вид: 
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По результатам данной модели, наибольшее приближение к нулю решений системы уравнений и вероятных 
катастрофических переходов  характерны для  IV квартала  2008 г. и  IV кварталов 2009 г., что хорошо согласуется с динамикой 
падения темпов роста анализируемых показателей.   

Таким образом, построенный комплекс моделей является эффективным инструментом исследования и предупреждения 
кризисных процессов, так как  позволяет выявить и более детально исследовать нелинейность в динамике развития как экономики 
в целом, так и отдельных ее индикаторов. Это открывает новые возможности в формировании превентивных стратегических 
мероприятий на всех уровнях иерархии социально-экономической системы. 
 
РЕЗЮМЕ  
В работе рассмотрен инструментарий моделирования неустойчивости развития социально-экономических систем, концептуально-
методологической основой которого,  является теория катастроф. Предложен алгоритм и построен комплекс моделей, 
позволяющий исследовать тип и характер динамики развития основных макроэкономических индикаторов,  определить  
возможность формирования кризисов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Коваленко Н.В., доцент кафедры высшей математики и методики преподавания математики Донецкого национального 
университета. 
Онюшкина А.В., ассистент кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого национального университета.  

 
Постановка проблемы. Сегодня нет необходимости убеждать преподавателей высших учебных заведений в важности 

разработки и внедрения в педагогическую практику более совершенной методики обучения, обеспечивающей повышение качества 
учебной работы, активизацию познавательной деятельности студентов, развитие их умственных способностей. В решении этой 
проблемы значительная роль отводится формированию у них умений и навыков самостоятельного умственного труда. Это тем 
более важно, что, какие бы знания и в каком объёме не получали обучаемые, они имеют необратимую тенденцию быстро 
устаревать, отставать от потребностей жизни, производства. Решение этих задач – научить студентов приобретать знания 
самостоятельно, освоить как можно больше видов самостоятельной работы. 

Анализ последних исследований и публикаций. В исследованиях, посвященных планированию и организации 
самостоятельной работы студентов (Н.В.Ванжа [1], В.М.Вергасов [2], С.М.Григулич [3], В.И.Загвязинский [4], О.Г.Фомкина [5], 
Г.И.Юшко [6]) рассматриваются общедидактические, психологические, организационно-деятельностные, методические, 
логические и другие аспекты этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой проблемы, особенно в традиционном 
дидактическом плане. Однако особого внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального, технологического 
обеспечения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов – целостная педагогическая 
система, учитывающая индивидуальные интересы, способности и склонности учащихся. 

Цель научной статьи:  проанализировать организацию и управление самостоятельной работой во время восприятия 
студентами нового учебного материала, спланировать и определить роль самостоятельной работы студентов в образовательном 
процессе. 

Результаты исследования. Основой высшего образования является самостоятельная работа студента. Именно она 
формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования (образования через всю жизнь), возможность 
постоянно повышать свою квалификацию, а если нужно, переучиваться, быть сознательным и активным гражданином и 
созидателем. 

Говоря о значении самостоятельной деятельности, самообразования и классики, и наши современники делают одни и те же 
выводы, а именно - никакое воздействие извне, никакие инструкции, наставления, приказы, убеждения, наказания не заменят и не 
сравнятся по эффективности с самостоятельной деятельностью. Знаменитый немецкий педагог Адольф Дистервег писал: «Развитие 
и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить только 
возбуждение...».  

Необходимо отметить, что значительная часть студентов-первокурсников учится ниже своих возможностей из-за 
отсутствия навыков самостоятельной работы. Поэтому готовить будущих студентов к самостоятельной учебной деятельности 
необходимо еще в школе, а перед преподавателем в вузе ставится задача, максимально используя особенности предмета, помочь 
студенту наиболее эффективно организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально планировать и осуществлять 
самостоятельную работу, а также обеспечивать формирование общих умений и навыков самостоятельной деятельности. Можно с 
уверенностью утверждать, что, какие бы квалифицированные преподаватели ни обучали студента, основную работу, связанную с 
овладением знаниями, он должен проделать самостоятельно. 

В более полном и точном смысле самостоятельная работа – это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, 
которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им. 

Основными   признаками   самостоятельной   работы    студентов    с воспринимаемой информацией принято считать: 
наличие познавательной или практической задачи; проявление умственного напряжения мысли учащихся для правильного и 
наилучшего выполнения того или иного действия; проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в 
процессе решения поставленных задач; владение навыками самостоятельной работы; осуществление   управления   и   
самоуправления   самостоятельной познавательной и практической деятельностью студента. 

Различают два вида самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя - самостоятельная работа на лекциях 
и в процессе проведения практических занятий; самостоятельная работа вне учебных занятий. 

К самостоятельной работе вне аудитории относятся: конспектирование и работа с книгой, документами, 
первоисточниками; доработка и оформление записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным 
пособиям и другим источникам информации; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, конференциям, «круглым столам»; 
участие в проведении различных исследований и обработке их данных; анализ проблемных ситуаций по учебной или 
исследовательской теме; подготовка к деловым играм; выполнение курсовых, дипломных работ, подготовка к зачетам, экзаменам. 

Для внеаудиторного изучения традиционно предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в 
аудитории, индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний, а также задания творческого характера [4]. 

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 
Одним из условий успешной организации самостоятельной работы студентов на этапе изучения нового материала является 

активное восприятие, которое вызывается теми или иными намерениями, целями, интересами и, наряду с непосредственным 
отражением предмета, включает в себя осмысление впечатлений. 

Существует большое разнообразие приёмов, способов активизации восприятия обучаемых. К ним относятся: раскрытие 
практического значения темы занятия, конкретизация цели предстоящего занятия, знакомство с планом изложения материала 
преподавателем; соблюдение преемственности в излагаемом новом материале; осуществление связи вновь изучаемого учебного 
материала с ранее пройденным; интересное, логическое, доходчивое изложение темы занятия преподавателем; постановка 
вопросов с целью проверки внимательности студентов и сознательности понимания ими изучаемого; постановка проблемы; 
формулировка познавательных задач; связь с практикой, с будущей специальностью и т.д. 

Использование того или иного приёма, стимулирующего активное восприятие, будет результативным в том случае, если 
студент работает над приобретением знаний без всякого принуждения, с большим интересом. Особая роль при этом отводится 
организации различных видов самостоятельной работы, подготавливающей обучаемых к более осмысленному сознательному 
усвоению нового, т.к. по-настоящему овладеть знаниями студент может лишь в результате активной самостоятельной 
деятельности. 

                                                           
© Коваленко Н.В., Онюшкина А.В., 2011 
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Как показывает практика, организация самостоятельной деятельности студентов на этапе подготовки к получению новых 
знаний протекает более успешно при включении их в самостоятельную работу по  воспроизведению ранее усвоенных знаний, 
умений, навыков, необходимых для активного восприятия нового учебного материала. Объясняется это тем, что в процессе 
повторения уже известных ему фактов студент не только слушает и наблюдает за работой своих товарищей, но и, самостоятельно 
производя различные логические операции, выполняя практические действия, вспоминая теорию, готовится к сознательному 
восприятию новой темы, раздела, курса. 

Восприятие нового учебного материала будет наиболее полным, сознательным в том случае, если студент будет в нём 
заинтересован. 

Для успешности и результативности мыслительной деятельности студентов необходимо воспитывать у них 
самостоятельность мышления. К наиболее эффективным приёмам относятся: умение преподавателя задавать вопросы, 
направленные на самостоятельное осмысливание; формирование у них собственной точки зрения, приёма противопоставления, 
взаимозависимости, сходства, различия и т.д., подводящих студентов к выводам, обобщениям и содействующих развитию 
мышления, высокой умственной активности. 

Доказано, что более высокий уровень аналитико-синтетической деятельности студентов обнаруживается при условии, 
когда в процессе восприятия они сами находят существенные признаки нового и применяют их в практических действиях, когда им 
предоставляется максимум возможности для самостоятельного анализа обобщений. Достигнуть же наибольшей активности 
студентов, результативности восприятия можно лишь при организации самостоятельной работы каждого. 

Самостоятельная работа студентов над теоретическим материалом опирается на сформированные умения анализировать, 
сравнивать, выделять существенное, обобщать, прогнозировать, делать выводы. Успешность самостоятельной работы зависит от 
умения студентов грамотно конспектировать лекцию. 

Выделим два основных умения, которыми должны овладеть студенты. Умение выборочно конспектировать. Студенты 
должны понимать, что писать лекцию дословно нецелесообразно, это быстро утомляет и ослабляет мышление. Надо записывать 
главное, используя условные знаки, сокращенные обозначения, делая схематические рисунки. Преподаватель может помочь 
студенту, выделяя голосом, темпом речи наиболее существенный материал, который нужно записать. Рациональное ведение 
конспекта. Необходимо оставлять широкие поля для последующей самостоятельной работы или же писать только с одной стороны 
листа. Обязательно нужно записывать рекомендуемую лектором литературу для самостоятельной работы. 

Работу над лекцией желательно начинать в тот же день, когда она была прочитана. При этом в процессе ее обработки 
необходимо закончить оформление лекции (дописать незаконченные слова, устранить недочеты), выявить и выделить непонятный 
или требующий уточнения материал. 

Излагая, например, тему «Система линейных уравнений с n неизвестными» студентам экономических специальностей, 
преподаватель может выделить следующие вопросы темы: 

 Система n линейных уравнений с n неизвестными; 
 Теорема Кронекера-Капелли; 
 Система линейных однородных уравнений; 
 Метод Гаусса; 
 Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 
Содержание последнего пункта выходит за рамки обязательной программы курса высшей математики, однако имеет 

важнейшее прикладное значение для макроэкономики. Этот вопрос целесообразно предложить студентам для самостоятельной 
работы. 

Обязательно нужно продумать формы контроля за самостоятельной работой над лекционным материалом. Чаще всего, как 
показало наше исследование, студентов предупреждают, что материал самостоятельной работы будет включен в экзаменационные 
билеты. Однако, в этом случае значительная часть студентов откладывает эту работу на конец семестра, что усугубляет перегрузку 
студентов перед экзаменами. Очевидно, что контроль за самостоятельной работой студентов должен быть оперативным. Вопросы, 
изученные самостоятельно, должны проверяться во время коллоквиума, а также рассматриваться на практическом занятии при 
опросе теории. В отдельных случаях, при выполнении практических исследовательских заданий достаточно обсуждения 
результатов на практическом занятии. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. 
Существуют следующие виды контроля: 

 входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины; 
 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и 

лабораторных занятиях; 
 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 
 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным 

мероприятиям; 
 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.  
В последние годы наряду с традиционными формами контроля – коллоквиумами, зачетами, экзаменами достаточно 

широко вводятся новые методы, то есть организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных 
образовательных технологий. В качестве такой технологии часто рассматривается рейтинговая система обучения, позволяющая 
студенту и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами. 

Рейтинговая система - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения 
планового объема самостоятельной работы. Ведение кредитно-модульной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в 
балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой - объективно оценить в баллах усилия студентов, 
затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, 
что «стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его обучаемости по той 
совокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного выполнения задания. Разработанная 
шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как преподавателем, 
так и студентом.  

При использовании рейтинговой системы основной акцент делается на организацию активных видов учебной 
деятельности. Активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач; во взаимоотношениях 
преподавателя со студентами есть сотрудничество; существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту 
индивидуального своеобразия «концепции» каждого студента; предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-
регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную 
работу студентов; преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить студентам 
минимально необходимый комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый выступает в 
качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из главных 
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образовательных целей; учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как цель 
обучения. 

Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, 
экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени 
сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и 
умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать 
процесс обучения путем подбора персональных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, 
позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические 
подходы к изучению  дисциплины, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов 
непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае учащийся сам проверяет свои знания. 
Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

В методической литературе выдвинута идея об опережающей самостоятельной работе по отношению к лекции. Обычно 
такая работа сводится к повторению содержания предыдущей лекции. Опытные педагоги настоятельно рекомендуют студентам 
читать или хотя бы просматривать до лекции материал новой темы в учебнике, а также контрольные вопросы к этой теме. Однако, 
на практике такие студенты встречаются крайне редко. Разработан способ организации самостоятельной работы, направленной на 
предстоящую лекцию, который заключается в следующем: в конце текущей лекции студенты получают задание по решению 
конкретной задачи или проведению статистического эксперимента, или по сбору эмпирических данных. Следующая лекция 
начинается с анализа этой информации.  

Важным аспектом управления самостоятельной работой студентов является обеспечение методической помощи студентам 
при самостоятельном изучении ими теоретического материала. Необходимы учебно-методические пособия, которые не только 
излагают отдельную тему или вопрос, но также обучают студента рациональным способам овладения знаниями. 

Среди всего разнообразия компьютерной продукции для активизации самостоятельной работы студентов при изучении 
теоретического материала рекомендуется выбирать пособия, которые не просто являются электронным аналогом вузовских 
учебников, но также выполняют тренинговые и контрольные функции. 

Консультации дают возможность студенту непосредственно в личной беседе с преподавателем получить ответы на 
интересующие его вопросы. Преподаватель, в свою очередь, в результате неформального общения со студентом сможет лучше 
узнать его индивидуальные особенности, оценить трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении отдельных 
вопросов темы. Такая обратная связь дает материал для совершенствования методики преподавания дисциплины. 

Важное значение в структуре рабочей программы имеет такой элемент, как планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Большой объем учебного материала требует самостоятельной обработки не только отдельных вопросов, но и некоторых 
тем в целом. Точно определенные темы и вопросы самостоятельной работы над курсом эффективно дополняют содержание работы 
студента по математическим дисциплинам и обеспечивают более высокую результативность усвоения знаний. 

Включение студента в активную учебную деятельность, связанную с самостоятельным поиском знаний, является 
эффективным путем активизации учения и интеллектуального развития студентов. Но, при планировании вопросов для 
самостоятельной обработки, следует обращать внимание на наличие методических рекомендаций по данной теме и 
соответствующей литературы. 

В планировании материала для самостоятельной обработки особое внимание необходимо уделять тем вопросам, изучение 
которых не предусмотрено образовательно-профессиональной (государственной) программой, но знания которых необходимы для 
изучения профессионально-ориентированных дисциплин. Для их изучения планируется выполнение студентами индивидуальных 
расчетных работ вне аудиторное время.  

Самостоятельные работы, связанные с обработкой «исторических справок» как сообщений перед изучением темы должно 
носить традиционный характер. Такие самостоятельные работы способствуют созданию положительных мотивов относительно 
изучения темы. 

Возникает необходимость в создании формы плана самостоятельных работ в учебном процессе, которая бы учитывала все 
перечисленные аспекты.  

Выводы. Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности специалиста, 
способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем 
передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в 
активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 
доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана, по своей сути, с переходом от 
парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов является не 
просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрена постановка проблемы организации, управления и планирования самостоятельной работы студента, которая 
обеспечивает развитие самостоятельности как качества личности. Сделан анализ основных исследований и публикаций по теме. 
Сформулированы основные признаки и содержательные элементы самостоятельной работы, приемы активизации и средства 
формирования самостоятельности мышления, формы контроля за самостоятельной работой.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, организация, управление, консультация, тесты.  
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянута постановка проблеми організації, управління і планування самостійної роботи студента, що забезпечує 
розвиток самостійності як особистої якості. Зроблено аналіз основних досліджень і публікацій по темі. Сформульовано основні 
ознаки і змістовні елементи самостійної роботи, прийоми активізації і засобу формування самостійності мислення, форми 
контролю за самостійною роботою. 
Ключові слова: самостійна робота, організація, управління, консультація, тести. 
SUMMARY 
Raising of problem of organization, management and planning of independent work of student, that provides development of independence 
as internalss of personality, is considered in the article. The analysis of basic researches and publications is done on the topic. Basic signs and 
rich in content elements of independent work, receptions of activation and means of forming of thinking independence, control forms at 
independent work are set forth. 
Keywords: independent work, organization, management, consultation, tests. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
 

Кривенчук О.Г., доцент кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого национального университета  
 
Объектом исследования является украинский фармацевтический рынок. Фирма, заказавшая разработку стратегий 

управления запасами, функционирует 15 лет, осуществляя оптовую и розничную торговлю всеми видами аптечной продукции: 
лекарственными средствами (ЛС), изделиями медицинского назначения (ИМН), косметическими средствами, БАДами. Фирма 
имеет разветвленную сеть аптек в Донецкой области. Все перипетии, которые претерпела экономика Украины и отечественный 
фармацевтический рынок, отражались соответственно на работе каждого его звена. 

Социальная направленность деятельности фармацевтического бизнеса придает ему некоторые особенности. Это очень 
многономенклатурный рынок. Зарегистрировано около 12 тысяч наименований продукции, каждый вид товара может быть 
представлен десятками наименований, при этом продукция отличается по составу, дозировке, степени очистки от вредных 
примесей. Многие препараты имеют разные наименования, разные цены у отечественных и зарубежных производителей, но 
аналогичный состав и воздействие на организм, другие же имеют иное содержимое, но оказывают аналогичное действие. Наличие 
определенных видов продукции в розничной торговле часто становится острой необходимостью, так как речь идет о сохранении 
здоровья или даже спасении жизни человека. Отечественный потребитель демонстрирует понимание того, что здоровье и все, что 
относится к нему, это не то, на чем можно экономить. 

За минувшие годы фармацевтический рынок (и фирма) пережил потрясения конца 90х годов и кризиса в 2007-2008 годах. 
Однако влияние кризиса на развитие различных отраслей в 2009 году было более ощутимым, чем на фармацевтическую. 

Основным достижением отечественного фармацевтического рынка в 2010 году был активный прирост во всех его 
измерениях – в деньгах, упаковках и долларовом эквиваленте. В результате был установлен физический объем потребления 
лекарств на докризисный уровень. В целом по итогам 2010 года объем рынка аптечных продаж увеличился в сравнении с 2009 
годом почти на 18% в денежном и на 9% в натуральном выражениях и составил 19,7 млрд. грн  за 1,2 млрд. упаковок. В 
долларовом эквиваленте этот показатель увеличился почти на 16% и достиг 2,5 млрд. дол. ( Данные аналитической системы 
исследования рынка « Фармстандарт» компании «Proxima  Research»). 

Росту рынка аптечной реализации лекарственных средств в кризисный период способствовала в основном инфляционная 
составляющая, а с 2010 года основной вклад в национальный прирост продаж обеспечил индекс замещения, то есть 
перераспределился спрос с дешевых на более дорогостоящие и качественные препараты. 

Отечественный фармацевтический рынок, как и другие рынки стран СНГ, импорт-зависим. В его общем объеме по всем 
категориям товаров « аптечной корзины» в денежном выражении превалирует товары зарубежного производства (72,6%), а в 
натуральном выражении преимущество у отечественных производителей (57,7%). Однако отечественные препараты на 80% 
изготавливаются из импортного сырья. 

Наряду с увеличением физического объема потребления лекарств отмечено смещение структуры аптечных продаж с 
дешевых на более дорогостоящие препараты. 

Для анализа потенциала игроков рынка рассматривается показатель Evolution Index. За основу при расчете Evolution Index 
были приняты итоги аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за 2010 год относительно предыдущего года. 
В рамках топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по 
итогам 2010 года представлена топ-10 компаний из расчета Evolution Index (табл.1). Примечательно, что в этом топ-листе 
представлено 4 отечественных компании. 

Таблица 1  
Топ-10 маркетирующих организаций по Evolution Index, рассчитанному по показателю МАТ, в рамках топ-30 по 

итогам 2010 г. относительно 2009 г. 
№ Маркетирующая организация Ei 
1 Heel (Германия) 43,6 
2 Фармак (Украина) 20,2 
3 Киевский витаминный завод (Украина) 13,6 
4 Kusum Healthcare (Индия) 12,0 
5 Nycomed (Норвегия) 10,9 
6 ИнтерХим (Украина) 10,6 
7 Артериум Корпорация (Украина) 9,8 
8 GlaxoSmithKline (Великобритания) 7,4 
9 Стада-Нижфарм (Германия-Россия) 7,0 
10 Servier (Франция) 5,9 
 
Для сравнения первые пять мест в 2007-2008 годах получили фирмы Германии, Франции, Словении, Великобритании и 

Швейцарии. Фармацевтический рынок образца 2010 года – растущий, динамичный, манящий игроков своими перспективами. В 
минувшем году отечественный рынок аптечных продаж лекарственных средств  продемонстрировал рост в денежном и 
натуральном выражении – 18 и 9% соответственно. Обращает внимание тот факт, что превышение показателей 2009 года оказалось 
под силу игрокам отечественного фармацевтического рынка, даже не смотря на завышенный базис для сравнения, обусловленный 
всплеском аптечных продаж в период эпидемии гриппа. 

                                                           
© Кривенчук О.Г. 2011 
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 В кризисные годы 1998-2000 фирма c большим трудом сохранила свои позиции на рынке. Оборотные средства 
практически были сведены к минимуму, компания не успевала перечислять валютные средства зарубежным фирмам по 
обязательствам. Учитывая возросшие риски на украинском рынке фирмы-поставщики уменьшили отсрочки по платежам и 
предложили переходить на поставки с предоплатой. Некоторые зарубежные партнеры относились с пониманием и взяли частично 
риски на себя, другие же предпочли перейти к столь крайним мерам, как расторжение договоров.  На начальном этапе кризиса 
возникла проблема регулирования запасов по разным группам  лекарственных средств. Социальная направленность деятельности 
фармацевтических компаний позволяла получать некоторую поддержку со стороны руководства страны и банковских структур. 

За период своего существования руководство фирмы и ее аналитики стремились использовать достижения современной 
экономической науки в маркетинговых исследованиях, менеджменте, ценовой и финансовой политике. Это позволяло ей достойно 
выходить из затруднительных ситуаций. Одним из направлений улучшения деятельности, экономии средств, качественного 
обеспечения потребителей, упрочнения дисциплины в работе с поставщиками является разработка оптимальных стратегий 
управления запасами. 

Управление запасами в рамках фирмы, торгующей фармацевтической продукцией даёт ощутимый эффект, так как эта 
сфера реализации относительно дешевых товаров с достаточно большой скоростью оборота. Спрос на виды товаров относительно 
легко предсказать. 

Чрезмерно большой запас связан с омертвлением капиталов, с другой стороны недостаточный запас вызывает перебои в 
удовлетворении спроса потребителей, в связи с чем фирма теряет клиентов и несет косвенные убытки. 

Гораздо более серьезные проблемы возникли в периоды кризисных явлений в экономике Украины, в периоды обвала курса 
отечественной валюты. В этих случаях омертвлённые средства при больших партиях закупленных зарубежных медикаментов в 
кратчайшие сроки обесценивались, так как рост цен на отечественном рынке и спрос не успевают за галопирующей инфляцией. В 
то же время отказ от сложившихся международных договоров о поставках грозит фирме потерей выгодных партнеров по бизнесу. 

Проблемы возникали также в периоды необоснованного вмешательства руководства страны в 2008 году в ценообразование 
на фармацевтические товары. Это привело к резкому сокращению поставок из-за рубежа, как готовых медикаментов, так и сырья 
на украинские фармацевтические заводы. Результатом необдуманных популистских действий стало отсутствие в стране даже таких 
важнейших препаратов, как инсулин, сердечные и др., а также резкое сокращение загрузки производственных мощностей даже на 
ведущих предприятиях «Дарница», «Стирол», «Фармак». 

Очевидно, что невозможно раз и навсегда установить рациональную норму запасов. 
Внутренние условия, влияющие на размер запаса более предсказуемы. Это затраты на хранение единицы в течение 

определенного времени, затраты на оформление заказа и доставку. 
Внешние условия требуют периодического исследования. К таким относятся колебание спроса на товары определенного 

вида, изменения в возможностях поставок, оперативности выполнения заказов. Чем большее количество факторов будет учтено, 
либо статистически оценено, тем эффективнее будет регулирование запасов, которое сводится к определению целесообразного 
уровня запаса, рациональных моментов заказа и экономических размеров партий по каждой группе товаров. 

 Еще одна весомая причина необходимости управления запасами на фирме – наличие нереализованной продукции, сроки 
хранения которой истекают, а торговля медикаментами исключает уценку и реализацию просроченных товаров, они подлежат 
утилизации и списанию со всеми вытекающими убытками. 

Для изучения спроса был предложен модельный подход к исследованию рынка сбыта продукции по отдельным группам: 
противовирусные, противоаллергические, онкологические, сердечные, витаминные и т.п. Методом прогнозной экстраполяции 
построены модели с учетом сезонности сбыта. Обрабатывалась ежемесячная информация за 15 лет. По каждой исследуемой группе 
товаров в зависимости от полученной модели спроса разрабатывается оптимальная стратегия управления запасами. 

Исследования показали, что поступления продуктов в основном является дискретным. Требования на выдачу (спрос) чаще 
является непрерывным, однако с учетом того, что фирма выступает дистрибьютором по некоторым видам продукции и по сути 
осуществляет оптовые закупки с заводов – изготовителей с последующей реализацией в другие фирмы и медицинские учреждения, 
некоторые модели должны учитывать дискретный спрос. Специфика фармацевтического рынка вынуждает рассматривать 
случайный спрос с предполагаемыми статистическими характеристиками. 

Сеть движения запасов на фирме последовательная, когда центральный склад снабжает каждую из сети аптек, а также 
параллельная, когда при необходимости осуществляется доставка товара из одной аптеки в другую. Важным является также 
возможность выполнения заказа за счет запасов других фирм по соглашению. Запасы создаются на центральном складе фирмы и в 
базовых аптеках фирмы. Схема перемещения товаров на фирме представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема перемещения запасов на фармацевтической фирме. 
 

Распределение случайного спроса по отдельны группам товаров имели в основном стабильные во времени статистические 
характеристики (стационарный спрос), но по некоторым видам товаров они могут изменяться (нестационарный спрос). Очевидно, 
что эффективное управление запасами на фирме возможно при использовании разнообразных моделей, приемлемых для различных 
групп товаров и в различные периоды времени. 

Предлагаемые схемы управления запасами периодические и с критическим уровнем.  
Пусть заказ производится в каждый период T.  
Критический уровень в стратегии наступает, когда текущий запас снижается до порогового уровня y. 
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 Объем поставки имеет постоянную величину q, либо переменную q(t). Запас также должен ограничиваться максимальным 
уровнем Y. 

Случай 1. Поставки осуществляются через равномерные промежутки времени  и имеют постоянную величину q (рис 2) 

 
         q    
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         0   t 
 

 
 
 

Рис. 2. Схема стратегии (T,q) 
 
Случай 2. Объем поставок имеет переменную величину. Поставки в этом случае осуществляются таким образом, чтобы 

после пополнения запас достигал максимального уровня Y. 
 Промежутки времени одинаковые может наблюдаться дефицит (рис.3) 
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Рис. 3. Схема стратегии (T,Y) 

 
Случай 3. Заказ делается при снижении  текущего запаса до уровня y и имеет постоянную величину q. Промежутки 

времени между заказами  различны (рис.4) 
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Рис. 4. Схема стратегии (y,q) 

Случай 4. Заказ делается при снижении текущего запаса до минимального уровня y и имеет переменную величину . 

Промежутки времени  различны (рис 5) 
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Рис. 5. Схема стратегии ( y,Y). 
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Учитывая сложности управления запасами на исследуемом объекте в разные периоды времени по различным группам 
товаров возможны любые из приведенных схем.  

В частности по группе « сосудорасширяющие и сердечные препараты» целесообразной оказалась простейшая схема 1 (T, 
q), при которой спрос является непрерывным, а пополнение запасов осуществляется мгновенно. В детерминированной модели 

оптимальной партии поставки применяется формула Уилсона после того, как на планируемый период T  определена величина 

спроса R . 

* 2

1

2C R
q

C T
 , 

где    1C  – издержки, связанные с хранением единицы товара; 

2C  – издержки, связанные с организацией заказа; 

*q  – оптимальный объем партии, минимизирующий общие издержки. 

Если интенсивность потребления запаса обозначить через 
R

T
  , то получим формулы для оптимального объема партии 

*q , оптимального интервала поставки 
*
qt  и минимального затрат 

*
TL  

* 2

1

2C
q

C


 ; 

*
*
q

q
t


 ; 

*
1 22TL T C C  . 

Для некоторых групп товаров применяются другие более сложные стратегии управления запасами. 
На следующем этапе исследований предполагается рассмотрение моделей многономенклатурных с учетом ряда 

ограничений: на ассортиментный спрос, на число заказов, на оборотные средства.  
Модели теории управления запасами позволяют предвидеть этапы колебания спроса, колебания оптовых и розничных цен 

и сглаживать негативные последствия этих колебаний и обеспечивать фирме и её партнерам финансовую устойчивость, а 
потребителям качественное и своевременное обеспечение всеми необходимыми видами фармацевтических товаров. Разработка 
научно обоснованных стратегий управления запасами способствует экономии затрат фирмы, повышает социальную защищенность 
населения, а также улучшает дисциплину в партнерских отношениях между фирмой и отечественными и зарубежными 
поставщиками медикаментов. 
 
РЕЗЮМЕ 
Исследование опыта работы фирмы, занимающейся фармацевтическим бизнесом, подтвердило необходимость разработки научно-
обоснованных стратегий управления запасами по разным группам медикаментов. Неустойчивость экономики в периоды кризиса, 
колебания цен на фармацевтическую продукцию, инфляция порождает риски, как для фирмы, так и для ее зарубежных партнеров. 
С целью создания оптимальный стратегий управления запасами медикаменты распределены на определенные группы по 
потребительским свойствам, для каждой группы исследован спрос и. в зависимости от особенностей спроса. разработаны 
оптимальные стратегии управления запасами с использованием динамических моделей, периодических и с критическим уровнем. 
Эффективность получена за счет экономии оборотных средств, улучшения обслуживания клиентов и повышения 
привлекательности фармацевтического бизнеса для отечественных и зарубежных партнеров-поставщиков продукции. 
Ключевые слова: лекарственные средства, оборотные средства, норма запаса, стратегия управления, моделирование спроса, 
сезонность сбыта, сеть движения запасов, критический уровень в стратегии, пороговый уровень запаса, объем заказа, издержки 
хранения, издержки, связанные с организацией. 
 
РЕЗЮМЕ 
Дослідження досвіду роботи фірми, яка займається фармацевтичним бізнесом, підтвердило необхідність розробки науково-
обгрунтованих стратегій управління запасами для різних груп медикаментів. Несталість економіки під час кризи, коливання цін на 
фармацевтичну продукцію,інфляція породжують ризики, як для фірми, так і для її закордонних партнерів. З метою створення 
оптимальних стратегій управління запасами медикаменти розподілені на окремі групи за споживчими властивостями, для кожної 
групи досліджено попит і, залежно від особливості попиту, розроблено оптимальні стратегії управління запасами з використанням 
динамічних моделей, періодичних та з критичним рівнем. Ефективність одержано за рахунок економії обігових коштів, поліпшення 
обслуговування клієнтів та підвіщення привабливості фармацевтичного бізнесу для вітчизняних та закордонних партнерів-
постачальників продукції.  
Ключові слова: лікарняні засоби, обігові кошти, норма запасу, стратегія управління, моделювання попиту, сезонність збуту, 
мережа руху запасів, критичний рівень у стратегії, пороговий рівень запасу, об’єм замовлення, витрати зберігання, витрати, 
пов’язані із організацією.  
 
SUMMARY  
Research of experience of the firm which is engaged in pharmaceutical business, has confirmed necessity of working out the scientifically-
proved strategy of storekeeping by different groups of medicines. Instability of economy during the periods of crisis, instability of prices on 
pharmaceutical production and inflation generate risks, both for firm, and for its foreign partners. For the purpose of optimum strategy 
creation storekeeping of medicines is grouped by consumer properties, for each group demand is investigated and depending on features of 
demand optimum strategy of storekeeping with use of dynamic models, periodic and with critical level is developed. Efficiency is received at 
the expense of economy of operating assets, improvements of servicing and increase of attractiveness of pharmaceutical business for 
domestic and foreign partners-suppliers of production. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНО-ФОРМАЛІЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА) 
 

Лук'янова О.Ю.  
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі Україна продовжує інтеграцію в європейський економічний простір. Для цього 

необхідно, щоб підприємства функціонували на основі стандарту ISO 9001:2008, що регламентує використання процесного підходу 
в їхній діяльності й управлінні ними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закордонними та вітчизняними ученими (A. Betts, A. Brache, S. Chambers, 
J. Champy, T. Davenport, R. Eisenstat, P. Fingar, N. Foote, A. Friedman, J. Galbraith, R. Grant, A. Griffin, J. Jeston, H. Johansson, 
R. Johnston, M. Hammer, S. Haines, J. Hauser, J. Hradesky, B. Lawley, S. Lyne, D. Miller, J. Nelis, M. O'Guin, A. Osterwalder, Y. Pigneur, 
M. Porter, K. Rose, G. Rummler, N. Slack, M. Shillito, Н.С. Бушуєвой, С.Д. Бушуєвим, В.Т. Вечеровим, О.А. Горленком, 
В.Г. Єлифєровим, Е.Г. Ойхманом, В.В. Рєпіним, К.Е. Самуйловим, А.В. Чукариним, Е.В. Шєльминим, Н.В. Яркіной) неодноразово 
згадувалося про формування бізнес-процесів, діяльність стратегічних бізнес-одиниць, процесно-орієнтований менеджмент, систему 
збалансованих показників, застосуванні клієнтоцентрованого підходу. Однак у практичному аспекті стосовно до підприємств 
будівництва рішення цих проблем треба продовжити. Що й визначило мету даної статті. 

Мета статті – сформувати математично-формалізований підхід до рішення завдання впровадження проекту процесно-
орієнтованого менеджменту (для підприємств будівництва) з урахуванням вимог системи збалансованих показників (BSC) і 
обмежених ресурсів. 

Основний зміст. Математично-формалізований підхід до рішення завдання впровадження проекту процесно-
орієнтованого менеджменту (для підприємств будівництва) з урахуванням вимог системи збалансованих показників (BSC) і 
обмежених ресурсів може бути представлений як перехід підприємства з існуючого поточного стану 'AS-IS' у майбутній 
заданий цільовий стан 'OUGHT ТО-ВЕ'. Стан 'OUGHT ТО-ВЕ' підприємства характеризується певним значенням цільової 
функції діяльності підприємства.  

При перетворенні підприємства варто ґрунтуватися на його припустимих станах, які можуть мати певні 
обмеження, що накладаються на діяльність господарюючого суб'єкта. У вигляді математичної формалізації завдання 
управління проектом впровадження процесно-орієнтованого менеджменту з обліком його обмежених ресурсів і вимог BSC 
може бути записана так:  

Fproject = f OUGHT TO-BE – fAS-IS (1), 
Fproject→min (2) 

при наступних обмеженнях: 
Ei AS-IS min≤Ei AS-IS ≤Ei AS-IS max (3), 

Ej OUGHT TO-BE min≤Ej OUGHT TO-BE ≤Ej OUGHT TO-BE max (4), 
 Fproject – цільова функція процесу управління проектом впровадження процесно-орієнтованого менеджменту з 
урахуванням вимог BSC і обмежених ресурсів; 
 f OUGHT TO-BE – майбутнє задане (‘OUGHT ТО-BЕ’) значення цільової функції діяльності підприємства; 
 fAS-IS – їснуюче поточне (‘AS-IS’) значення цільової функції діяльності підприємства; 

Ei AS-IS – початкові вихідні характеристики діяльності підприємства, що показують стан до вдосконалювання 
бізнес-процесів підприємства на основі виділених BSC-орієнтованих критеріїв; 

Ej OUGHT TO-BE – результуючі показники діяльності підприємства, оцінені після вдосконалювання бізнес-процесів 
підприємства на основі виділених BSC-орієнтованих критеріїв. 
 При установці обмежень, які можуть бути накладені на цільову функцію у випадку рішення завдання управління 
проектом впровадження процесно-орієнтованого менеджменту з урахуванням обмежених ресурсів і вимог BSC, також варто 
пам'ятати, що її відхилення від заданого значення може бути пов'язане з неможливістю в конкретний момент часу 
реорганізувати або скасувати який-небудь відділ підприємства або частину його бізнес-процесів по різних причинах. 
Наприклад: суб'єктивні причини можуть бути зв’язано з баченням даного питання керівниками підприємства, однієї з 
об'єктивних причин може виступати недолік засобів для проведення відповідних перетворень. З наведеного вище треба, що 
необхідно: позначити певний вид цільової функції діяльності підприємства; визначити поточного й задане її значення; 
позначити вид обмежень, що накладаються на діяльність підприємства. 

Постановка завдання управління проектом впровадження процесно-орієнтованого менеджменту  з урахуванням 
обмежених ресурсів і вимог BSC вироблялася, беручи до уваги особливості організації діяльності стратегічних бізнес-
одиниць (СБО) [3; 6; 8; 9; 10; 18], створення товару [2; 5; 10] на основі клієнто-орієнтованого VOC-підходу [7; 13; 8; 12] і BSC 
[9; 10], на базисі чого потім формуються бізнес-процеси. 

Фізичний опис об'єкта тоді можна представити, виходячи з побудови завдання дослідження на основі 
математичної логіки [20; 22; 24], базуючись на процесному підході, підприємство (Ent) можна представити, як безліч різних 
бізнес-процесів (BP): 

Ent = {BP} (5). 
Твердження однаково правильно, як для початкового, так і результатного стану (при функціональному підході до 

виробництва усередині підприємства бізнес-процеси існують, але вони не описані, не формалізовані й не оптимальні).  
Бізнес-процес у вигляді Input/output flow (потоків входів-виходів) (IDEF 0) може бути формалізований, як:  

BP = {I, C, O, M, α, β} (6), 
де I – Input (вхід – матеріал або інформація, які використовуються або перетворяться роботою для одержання 

результату (виходу), тобто ресурс), С – Control (управління – правила, стратегії, процедури або стандарти, якими керується 
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робота), О – Оutput (вихід – матеріал або інформація, які виробляються роботою, тобто результат діяльності), М – 
Mechanism (механізм – ресурси, які виконують роботу, наприклад, персонал підприємства, верстати, пристрої й т.д.). 

Кожний з I, C, O, M належить множин дійсних чисел (R) і їхнього значення (х) визначаються, як:  
I = {х: х – Input, x≥0, xЄR } (7), 

C = {х: х – Control, x≥0, xЄR } (8), 
O = {х: х – Output, x≥0, xЄR } (9), 

M = {х: х – Mechanism, x≥0, xЄR } (10), 
Необхідно пам'ятати, що в бізнес-процесі відбувається об'єднання множин, коли в бізнес-процесі (ВР) конкретний 

показник (х) позначає і є результатом різних I, C, O, M, тобто перетинанням множин: I C O M = {х: хЄI и хЄC и хЄO и 
хЄM } (11), що також варто врахувати. 

У формулі (6) α – показник прагнення бізнес-процесу до збереження своєї структури і його стабільності стосовно 
впливу факторів внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства, обмежених ресурсів, β – показник еластичності структури 
бізнес-процесу і його змінюваності під впливом зовнішнього середовища й реструктуризації на основі BSC-орієнтованих критеріїв. 

У підсумку рішення завдання управління проектом впровадження процесно-орієнтованого менеджменту з урахуванням 
обмежених ресурсів і вимог BSC на підприємстві повинна бути в еталонних умовах впроваджено процесно-орієнтований 
менеджмент (РОМЕ) й під нього реорганізовано організаційна структура підприємства. У реальності з обліком проведених 
проектних досліджень все це буде побудовано, виходячи з можливостей підприємства будівництва. 

При формуванні завдання базовим було взяте твердження, що за інших рівних умов замовник вибере із імовірних 
моделей РОМЕ з різними цільовими орієнтирами ту модель, що буде BSC-орієнтованою, ґрунтуючись на логіку, наведену нами у 
попередніх публікаціях. 

Зокрема, однією зі ключових метрик фінансової перспективи виявиться максимізація прибутку (Р) в одиницю часу (t) 
(настільки, наскільки це можливо зробити в існуючих умовах). Рух у напрямку до досягнення цього дозволить досягти ряду інших 
цілей, що представляють три інших перспективи (бізнес-процесів, навчання й інновацій, клієнтську), оскільки всі перспективи 
взаємозалежні, те й рішення цілей, пов'язаних з ними, може проходити пов'язано паралельно послідовно, що буде викладено далі 
по тексту. 

Цільовий показник BSC «максимізація прибутку в одиницю часу» математично може бути представлений так: 
Pt→max (12), 

у той же час, як: 
t>min (13), 

т.ч. підприємство буде бажати скоротити час (t) досягнення стану (12), при цьому ж справедливо, що є інтерес до мінімізації 
ресурсів підприємства (R), що утягуються для проведення яких-небудь дій і перетворень для досягнення (12), і меншої вартості 
(Сost), необхідної для перетворень: 

R> min (14), 
Cost> min (15). 

Очевидно, що існують певні значення показників R, Cost, t, обумовлені фізичним станом змінних, мінімальне й 
максимальне значення яких приведе до невиконання умови (2). Змінна R  також дозволить накласти певні обмеження на здійснення 
(12) і (13), ще й тому, що подібні перетворення відволічуть частина вільних (і знову одержуваних) ресурсів підприємства, які по 
своїй природі кінцеві. 

Існує закономірність, відповідно до якої між кількістю ресурсів, що витрачаються для здійснення проекту, і часом, 
необхідним для цього, є обернено пропорційна залежність, і досліджуваному підприємству прийде вибирати крапку балансу, між 
збільшенням витрат, що воно готово понести й часом, що воно бажає скоротити для досягнення цілей. На практиці в діяльності 
підприємств будівництва ця закономірність було підтверджено дослідженнями та взято до практичного розрахунку та 
використання. 

У розглянутих випадках змінні Cost, t проекту не робили прямого впливу на зміну Р. У даному завданні на t і Р накладені 
обмеження:  

t min≤ t ≤t max (16), 
т.е. витрачений час не може бути менш якогось мінімального часу необхідного для проведення планованих перетворень у рамках 
проекту, включаючи його повноцінну розробку й впровадження, виходячи з їхніх фізичних значень, воно ж не може бути більше 
якогось максимального часу, яким володіє підприємство для того щоб впровадити проект. 

Аналогічні міркування й відносно Р, для якого існує схоже обмеження (фізично пов'язане з t, Cost, R): 
Рi min≤ Рi≤ Рi max (17). 

Cost не може бути більше суми коштів, які є вільними в підприємства. 
Прибуток (Р) підприємства складається з декількох компонентів у які входять прибуток від діяльності різних 

стратегічних бізнес-одиниць [3; 6; 8; 9; 10; 18], що математично можна представити: 
PEnt=PSBU1+PSBU2+…+РSBUi (18), 

де PEnt – прибуток підприємства, PSBU1+PSBU2+…+BSBUi–прибутки по його бізнес-одиницях (СБО). 
Якщо метою BSC буде PEnt→max (19), то формула (20) також буде підлегла цій умові: PSBUi→max (20). 
У той же час слід зазначити, що на практиці з ряду причин не завжди можливо це здійснити відразу, і тоді, виходячи з 

певних пріоритетів, формується черговість перегляду й реорганізації діяльності СБО (відповідно до поставленої мети).  
Тоді, виходячи із вкладення й віддачі витрат у вигляді прибутку, більш раціонально буде максимізувати прибуток не по 

всім портфелі товарів СБО, а по його частині. 
Прибуток СБО, у свою чергу, складається із прибутків по різних видах групи товарів, що входять у так званий «портфель 

товарів СБО»: 
PSBUi=PGG1+ PGG 2+…+PGGi(21),  

де PGG1+ PGG 2+…+PGGi–прибутки по різних видах групи товарів. 
Використовуючи логіку побудови завдання, відповідно до формул (19, 20), також  PGG i→max (22). 
Прибуток по групі товарів PGG i складається із прибутків по товарах: 

PGG  i =PG1+ PG 2+…+PGi(23), 
де PG1+ PG 2+…+PGi–прибутки по товарах (PG i→max (24)). 
PG i складається із прибутків від товарів, що забезпечують задоволення споживачів конкретного сегмента ринку, за 

рахунок значимих для нього споживчих властивостей (PGs i):  
PG  i=PGs1+ PGs 2+…+PGsi(25), 

PGs i→max (26)). 
У спрощеному виді взаємозв'язок прибутку (P), вартості (V) і собівартості (Cost) показує формула: P=V-Cost (27). 

Збільшення прибутку (Р), розглянуте в загальному виді, може бути досягнуте як мінімум шляхами: або зниження собівартості, 
або збільшення ціни, максимізації продажів. Максимізація продажів – завдання маркетингу, що також включений у бізнес-
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процеси підприємства. Збільшення ціни може дати збільшення прибутку на одиницю продукції, але знизити обсяг валового 
прибутку, тому використання цього інструмента не завжди ефективно. 

Погляди на формування собівартості залежно від завдань і умов функціонування підприємства, галузі, у якій воно 
працює, а також вимог облікових систем можуть варіюватися [1; 4; 11; 14; 21]. І в кожному окремому конкретно взятому випадку 
будуть мати ряд особливостей, що припускають окремий розгляд. У даному підрозділі роботи завдання представлене в загальному 
виді. 

Зниження собівартості без змін у необхідних споживчих властивостях товару, важливих для сегмента споживачів, можна 
досягти шляхом перетворення бізнес-процесів підприємства, в ICOM-компонентах яких собівартість знаходить своє відбиття.  
Вироблений товар, що забезпечує задоволення споживачів конкретного сегмента ринку, за рахунок значимих для нього споживчих 
властивостей (Gsi) є виходом (Output) конкретного бізнесу-процесу. Отже, бізнес-процеси підприємства повинен бути побудований 
під кожний конкретний товар Gsi. та таким чином, товар Gsi є кінцевим результатом (виходом) бізнес-процесу (BP). Виходячи із 
цього, товар сегмента (Gsi) визначається як результат якийсь бізнес-процесу, що буде самим нижнім рівнем декомпозиції бізнес-
процесів організації, нижче якого його декомпозувати не раціонально. 

Тоді кількість базисних бізнес-процесів буде дорівнює кількості Gsi, наявних у товарах (Gi), певної групи товарів (GGi), 
певної SBUi, що ставиться до підприємства (Ent). Це ж визначає й логікові формування мережі бізнес-процесів (ВР) РОМЕ.  

Математично це може бути представлене: 
ВР Gi = {BPGs1, BPGs2, …, BPGsi} (27), 
ВР GGi = {BPG1, BPG2, …, BPGi} (28), 

ВР SBUi = {BPGG1, BPGG2, …, BPGGi} (29), 
ВР Enti = {BPSBU1, BPSBU2, …, BPSBUi} (30). 

Виходячи з вимог BSC і обмежень по ресурсах, проводячи перетворення підприємства, змінюючи стан підприємства з 
поточні в майбутнє (fTO-BE → fAS-IS), відповідно до певних умов при реалізації проекту РОМЕ, бізнес-процеси будуть змінюватися не 
всі відразу, а спочатку їхня частина в узгодженні з обраними пріоритетами, потім наступна. 

Перетворення організаційної структури управління також буде відбуватися поступово в прив'язці до зміни бізнес-
процесів і послідовним впровадженням РОМЕ. 

РОМЕ дасть можливість адекватно побудувати оргструктуру підприємства й управління їм відповідно до мережі 
сформованих процесів, тоді функціонально орієнтована організація (Org(funct)) може бути перебудована по процесно-орієнтованому 
типі (Org(ВР)). У реальності буде ряд складностей через обмежені ресурси підприємства й поступового впровадження РОМЕ-
проекту (залежно від пріоритетів товарів у портфелі СБО, що задовольняють умові максимальної віддачі від вкладень і 
максимізації прибутку), проте: 

Org(funct)→Org(ВР) (31), 
і організація реорганізована (Org Real), може бути описана, як: 

Org Real= Org(funct)  - Org(ВР) (33), 
Org Real →min (34). 

За підсумками рішення завдання, будуть сформована процесно-орієнтована модель діяльності підприємства, перед її 
впровадженням, щоб ідентифікувати можливу погрішність, треба тестувати модель методом комп'ютерної симуляції, що виявить 
існуючі недоліки й дозволить внести своєчасне коректування. 
 Після побудови моделі перед впровадженням бажано провести інтегральну оцінку її побудови у зв'язку з побудовою 
бізнес-процесів і оргструктури, РОМЕ, виходячи із закладених значень, що було наведено в попередніх публікаціях. 

Висновки. Передбачуваний економічний ефект від впровадження проекту буде виражатися в побудові діяльності 
підприємства згідно процесно-орієнтованому типу (в умовах обмежених ресурсів, з обліком VOC-підходу, орієнтації на випуск 
пріоритетних товарів, виходячи з вимог BSC по максимізації прибутку), чіткої регламентації роботи підприємства будівництва, 
зручному розподілі інформаційних потоків, за рахунок чого буде досягнута економія часу й ресурсів, покращиться хід виконання 
роботи і її результатів, підвищиться задоволеність клієнтів, завдяки впровадженню клієнтоцентрованого підходу. Підприємство 
одержить теоретичний та практичний базис для побудови й впровадження системи якості згідно ISO 9001:2008, можливість 
реалізації своєї продукції в країнах Євросоюзу, що позитивно вплине на імідж господарюючого суб'єкта; дасть можливість 
одержання більшого прибутку. Інформація, викладена у даній статті, одержить своє продовження в подальшому практичному 
дослідженні розробки та впровадження процесно-орієнтованого менеджменту на підприємствах будівництва. Результати даного 
дослідження можуть бути корисні топ-менеджерам підприємств, працівникам консалтингових фірм, що працюють у напрямі 
розробки та впровадження проектів процесно-орієнтованого менеджменту, спеціалізованим регіональним органам щодо 
впровадження інновацій у діяльність підприємств, а також студентам економічних і менеджерських спеціальностей українських 
вузів. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена формированию математически-формализованного подхода к решению задачи внедрения процессно-
ориентированного менеджмента (для предприятий строительства). Описаны особенности формирования бизнес-процессов 
предприятия, преобразования его структуры с учетом определенных требований и накладываемых ограничений; предложено 
использование интегральных оценок изменений. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, процессно-ориентированный менеджмент, управление, проект, задача, BSC, ограниченные 
ресурсы. 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена формуванню математично-формалізованого підходу до рішення завдання впровадження процесно-
орієнтованого менеджменту (для підприємств будівництва). Описано особливості формування бізнес-процесів підприємства, 
перетворення його структури з урахуванням певних вимог і обмежень, що накладаються; запропоноване використання 
інтегральних оцінок змін. 
Ключові слова: бізнес-процес, процесно-орієнтований менеджмент, керування, проект, завдання, BSC, обмежені ресурси. 
SUMMARY 
The article is devoted to project management task formalization of BSC-oriented РОМЕ-projects introduction in limited resources conditions 
in Ukraine. Its mathematical formalization is given. The enterprise business-processes forming features, its structure transformation are 
described (taking into account requirements and limitations); the use changes integral estimations is offered. 
Keywords: business-processes, process-oriented management, management, project, task, limited resources. 
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УДК 338 
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

Лук‘янова В.В., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету  
 
Історично першим виник метод експертних оцінок. Він має таку істотну перевагу над іншими методами, що експертна 

оцінка може використовуватись за умов дефіциту і навіть браку інформації. Однією з головних умов експертної оцінки є 
виключення взаємного впливу експертів один на одного (так звана дельфійська процедура). 

Широке застосування експертного оцінювання при проведенні різноманітних досліджень, в т.ч. при написанні наукових 
робіт, дисертацій підтверджує універсальність методу. Поряд з цим, аналіз процедур застосування методу дозволив виявити ряд 
проблем, а саме: 

- велике різноманіття шкал оцінювання, не зовсім обґрунтоване і вдале їх використання дослідниками; 
- відсутність єдиних підходів щодо агрегування результатів оцінювання і подальшого їх використання в управлінських 

процедурах. 
Метою даної статті є розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення окремих аспектів методології проведення 

експертного оцінювання і обробки його результатів. 
Розглянемо загальні процедури застосування експертного методу. Це передбачає аналіз групою експертів кількісних і 

якісних факторів. Для кожної окремої події (соціально-економічного процесу, явища, підприємства, проекту, операції тощо) 
розробляється перелік факторів (критеріїв оцінки), які впливають на його діяльність або результативність і оціночна шкала для 
кожного з них. Часто аналіз підібраних факторів здійснюється з двох сторін (внутрішньої і зовнішньої): державних структур і 
населення; інвестора і виробника; замовника і підрядчика; продавця і покупця.  

Отже, експертні оцінки – це логічний виклад і висновки спеціалістів, відносно того чи іншого економічного процесу чи 
явища. 

Ефективність застосування і достовірність аналізу процесів за методом експертних оцінок великою мірою залежить від 
компетентності і кількості підібраних експертів, якості факторів (критеріїв), точності і однозначності формулювань. Ці обставини 
часто обмежують широке застосування даного методу. В умовах реформування економіки країни або у випадках кардинальних 
змін у діяльності підприємства достовірність оцінок, одержаних на минулих тенденціях досить низька. Іншою особливістю 
експертних оцінок за таких умов є їх неконкретність.  

В практичній діяльності використовуються як індивідуальні так і групові (колективні) експертні оцінки. Основними цілями 
використання індивідуальних експертних оцінок є: 

- прогнозування розвитку подій і явищ в майбутньому; 
- аналіз і узагальнення результатів, поданих іншими експертами; 
- розробка сценаріїв дій; 
- видача висновків на роботу інших спеціалістів і організацій (рецензії, відгуки, експертизи). 
Перевагою індивідуальної експертизи є оперативність одержання інформації для прийняття рішення і відносно невеликі 

витрати. Недоліком виділяють високий рівень суб’єктивності і, як наслідок, зниження достовірності одержаних оцінок. 
Групові експертизи, як правило, менш суб’єктивні і рішення, прийнятті на їх основі, є більш імовірні для здійснення. При 

вирішенні проблеми за умов невизначеності думка групи є надійнішою, ніж окремого експерта. Виділяють наступні типи групових 
експертних процедур: 

- відкрите обговорення поставлених питань з наступним відкритим або закритим голосуванням; 

                                                           
© Лук‘янова В.В., 2011 
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- відкрита подача власної думки без обговорення і голосування; 
- закрите обговорення з наступним закритим голосуванням або заповненням анкет експертного опитування. 
Одним із напрямків застосування експертних оцінок є метод "Дельфі". Процедура експертного опитування включає: 

проведення декілька турів; на протязі кожного туру експерти повідомляють свою думку і дають оцінку ситуації; при обробці 
інформації, одержаної від експертів, всі оцінки розміщуються в порядку їх спадання, визначається медіана (значення, розміщене 
посередині ряду) і квартилі (значення одержують при поділі ряду чисел на чотири однакових за кількістю груп); експертів, оцінки 
яких попадають до крайніх груп (1-го і 4-го квартилів), просять обґрунтувати свою думку і їх обґрунтованими висновками 
знайомлять інших експертів, не вказуючи від кого вони були одержані. 

Така процедура дозволяє спеціалістам змінити за необхідності свою оцінку, врахувати обставини, які вони випадково 
могли пропустити або якими знехтували в першому турі опитування. 

Після одержання оцінок другого туру знов визначається медіана і квартилі. Даний процес продовжується до того часу, 
поки рух в напрямку підвищення співпадання думок не стає незначним. 

Враховуючи умовність експертного методу, деякі спеціалісти відносяться до нього з недовірою, вважаючи, що відсутні 
гарантії достовірності одержаних оцінок. Дійсно, точно оцінити достовірність одержаних результатів неможливо, але існуючі 
способи визначення достовірності базуються на припущенні, що у випадку узгоджуваності дій експертів достовірність оцінок 
гарантується. 

Необхідно також відмітити, що разом із похибкою, яка виникла внаслідок недостачі інформації про досліджуваний об’єкт 
або недостатнім рівнем компетентності експертів, можлива похибка, обумовлена зацікавленістю експертів в результатах 
експертизи, що обов’язково позначиться на достовірності оцінок. Дані недоліки можна виключити шляхом правильної організації 
експертної процедури – від підбору експертів до обробки їх оцінок. 

Загальна схема експертних опитувань включає такі основні етапи: 
1) підбір експертів і формування експертних груп; 
2) формування питань і розробка анкет; 
3) робота з експертами; 
4) формування правил визначення підсумкових оцінок на основі оцінок окремих експертів; 
5) аналіз і обробка експертних оцінок. 
На першому етапі, виходячи з цілей експертного опитування, визначається структура експертної групи, кількість експертів 

і їх особисті якості, тобто вимоги до спеціалізації і кваліфікації експертів, необхідна кількість експертів кожної спеціалізації, їх 
загальна кількість у групі. 

При проведенні групового опитування за допомогою спеціальних економіко-математичних методів можна визначити 
оптимальну кількість експертів у групі [1]. При невеликій чисельності групи експертів, з одного боку втрачається сенс проведення 
групового опитування, а з іншого – збільшується вплив оцінок окремого експерта на підсумковий результат. За умови збільшення 
групи експертів можуть з’явитись нові недоліки: зниження впливу оцінок окремих експертів; залучення менш кваліфікованих 
експертів, ускладнення координації роботи групи і обробки результатів опитування. Поряд з цим, при відборі експертів бажано, за 
можливості, оцінити рівень об’єктивності окремих членів групи, тобто виявити експертів, потенційні цілі яких входять в 
протиріччя з метою одержання об’єктивних результатів. 

При формуванні експертних груп і відборі конкретних респондентів при проведенні опитування, результати якого 
застосовуються в наукових дослідження (в першу чергу на конкретних підприємствах) необхідно враховувати наступне: 

- кількість експертів по кожному об’єкту дослідження повинна характеризуватись мінімальною надмірністю, тобто до 
числа опитаних повинен включатись не лише top-менеджмент, але й фахівці середньої ланки, що працюють в данні або суміжних 
сферах діяльності. Залучення інших працівників (менш поінформованих) не стільки знизить суб’єктивність оцінок, скільки 
спотворить результат через некомпетентність; 

- при дослідження різних напрямків діяльності і виявленні проблемних ситуацій краще формувати декілька експертних 
груп з розробкою окремих анкет для кожного об’єкту дослідження. 

Для забезпечення умов, сприятливих для формування експертами об’єктивних думок бажано дотримуватись таких умов: 
- незалежність формування експертами власних суджень про об’єкт дослідження; 
- зручність роботи з анкетою (питання формулюються в загальноприйнятих термінах, повинні виключати будь-яку 

смислову неоднозначність тощо); 
- логічна відповідність питань структурі об’єкта дослідження; 
- достатній час на відповіді анкети, зручний час для оцінювання; 
- збереження анонімності відповідей; 
- надання експертам усієї необхідної інформації. 

Залежно від характеру досліджуваного об’єкту і ступеня його формалізації, можливостей залучення потрібних експертів 
порядок роботи з ними може бути різний, але в основному він включає три стадії: 

1) експерти залучаються в індивідуальному порядку з метою: уточнити модель об’єкту, його параметри і показники; 
уточнити формулювання питань і термінологію в анкетах; погодити доцільність певних форм подання таблиць експертних оцінок; 
уточнити склад групи експертів; 

2) експертам надаються анкети з пояснюючим листом, де описуються мета роботи, структура і порядок побудови таблиць з 
можливим наведенням прикладів (дана інформація може бути доведена до експертів і усно). Обов’язково повинне забезпечуватись 
самостійне заповнення анкет, в певних випадках при збереженні анонімності; 

3) здійснюється робота з експертами після одержання результатів опитування в процесі обробки і аналізу одержаних 
результатів (експерти в формі консультування, за необхідності, одержують усю необхідну інформацію для уточнення даних і їх 
кінцевого аналізу). 

В залежності від специфіки експертного опитування, об’єкта дослідження і використаної методики обробки експертних 
даних оцінки експертів можуть мати різну шкалу вимірювання: від 0 до 1 (імовірність прояву, чи виникнення певного виду явищ); 
від 0 до 10; від 0 до 100 тощо. 

З метою спрощення оброблювальних процедур молоді науковці часто шкалу експертних оцінок формують виходячи із 
шкали бажаних результатів оцінювання, що досить часто ускладнює саму процедуру оцінювання  конкретним експертом через 
часткове спотворення інформації. 

Необхідно зазначити, що в більшості випадків конкретний експерт прагне мінімізувати свій час на заповнення анкети, тому 
розробникам варто не лише конкретно і чітко формулювати критерії, але й застосовувати легку для інтерпретацію шкалу для 
оцінювання. 

Розглянемо декілька прикладів, акцентуючи увагу на підняті вище проблеми. 
Приклад 1. Учасники опитування (працівники підприємства) оцінюють наявні проблеми при здійсненні певного виду 

діяльності (інвестиційного проекту). Метою оцінки є одержання імовірності по кожній частковій виявленій проблемі і групі 
згрупованих проблем. 

Відповідно у таблиці 1, 2 і 3 подано варіанти можливих оцінок.  
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Таблиця 1 
Експертна оцінка імовірності (варіант 1) 

Група проблем Часткова проблема Імовірність 
1.1. Терористичний акт 0,05 
1.2. 0,10 

1. Політичні 

… 0,15 
2.1. Відсутність необхідної сучасної техніки 0,18 2. Технічні 
… 0,15 
3.1. Неможливість одержання кредиту 0,25 3. Економічні 
… … 

Разом  1,00 
 

Таблиці 1 і 2 містять оцінки, одержані відповідно за шкалою від 0 до 1, що дає можливість одразу одержати ймовірність 
після обробки анкет без ніяких математичних перетворень (таке завдання і було конкретно поставлено перед експертами). 
Опитування, результати якого подано у таблиці 2 проводилось у 2 етапи: 

1) визначення імовірності для кожної групи проблем; 
2) визначення імовірності для кожної часткової проблеми всередині групи. 

Таблиця 2 
Експертна оцінка імовірності (варіант 2) 

Група проблем Часткова проблема Імовірність 
1 етап 

1. Політичні 0,20 
2. Технічні 0,35 
3. Економічні 0,45 
Разом 1,00 

2 етап 
1.1. Терористичний акт 0,05 
1.2. 0,10 

1. Політичні 

… 0,15 
Разом політичні  0,20 

2.1. Відсутність необхідної сучасної техніки 0,18 2. Технічні 
… 0,15 

Разом технічні  0,35 
3.1. Неможливість одержання кредиту 0,25 3. Економічні 
… … 

Разом економічні  0,45 
 
Формування оцінок, результати яких подано у таблицях 1 і 2 досить ускладнено для кожного експерта, тому що передбачає 

виконання двох задач: не лише визначення імовірності в часках одиниці, але й обов’язкове дотримання умови одержання одиниці у 
загальному підсумку. Проведення опитування у два етапи лише частково спрощує математичні операції для експертів, хоча може 
певним чином спотворити результати оцінки, так як конкретну проблему оцінити легше ніж групу проблем. 

У таблиці 3 подано результати опитування за попередньо визначеною метою, але шкала визначена від 0 до 10 (однозначні 
числа легше сприймаються ніж дробові або багатозначні при порівнянні критеріїв). Завдання перед експертами стояло наступне: 
провести оцінку імовірності (частоти) виникнення проблем. Аналогічно можна оцінити значимість проблем не лише по імовірності, 
але й по негативним наслідкам для об’єкту оцінювання.  

Після обробки результатів анкет у таблицях 1 і 2 дослідник одразу одержує величину імовірності. Результати опитування у 
таблиці 3 потребують нескладних математичних перетворень, але значно спрощують сам процес оцінювання. Для одержання 
імовірності за результатами таблиці 3 досліднику достатньо розділити кожну окрему часкові оцінку на загальну суму оцінок. 

Таблиця 3 
Експертна оцінка імовірності (варіант 3) 

Група проблем Часткова проблема Імовірність 
1.1. Терористичний акт 2 
1.2. 3 

1. Політичні 

… 5 
2.1. Відсутність необхідної сучасної техніки 4 2. Технічні 
… 8 
3.1. Неможливість одержання кредиту 10 3. Економічні 
… … 

 
Раціональне використання інформації, одержаної від експертів, можливе лише за умови перетворення її у форму, зручну 

для подальшого аналізу, направленого на підготовку і прийняття управлінського рішення. 
У відповідності до мети дослідження і прийнятих моделей при проведенні аналізу зібраних експертних даних необхідно 

подати інформацію, отриману від експертів у вигляді, зручному для прийняття управлінського рішення (впорядкувати об’єкти, 
показники, фактори тощо), а також визначити погодженість дій експертів і достовірність експертних оцінок. Так, наприклад, 
виявлені в процесі аналізу проблеми необхідно подати в порядку їх важливості (імовірність або ступінь впливу на рівень втрат).  

Тобто, дослідник повинен розробити анкету, максимальну зручну для експертів і яка вимагає мінімального часу на саме 
опитування. За умови застосування сучасних інформаційних технологій процедури обробки не викликають значних труднощів 
навіть при великій кількості опитаних. Дослідник може перетворити одержані результати опитування за десятибальною шкалою у 
будь-яку (де нижньою границею є 0, а верхньою число R, що складає 1, 2, 5, 100 і т.і.) за наступною формулою: 
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де 
'
jO  – перетворена оцінка за  j-тим критерієм; 

jO  – базова оцінка за  j-тим критерієм; 

m – кількість критеріїв; 
T – верхня границя шкали результатів оцінки. 

 
Іноді виникає потреба перетворити результати оцінювання за 10 бальною шкалою у шкалу, нижня границя якої 

відрізняється від 1, тоді дослідник може використати наступну формулу: 
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                                            (2) 

де В – нижня границя шкали перетворення. 
 

У таблиці 4 розглянемо різні варіанти перетворення значень з десятибальної шкали за різними варіантами шкал 
дослідження. 

Таблиця 4 
Варіанти перетворення оцінювання за 10-бальною шкалою 

Оцінки за шкалою: 
Оцінки за 10-бальною шкалою 

0-1 0-2 0-5 1-2 1-5 1-8 10-100 
0 0 0 0 1 1 1 10 

1,5 0,15 0,3 0,75 1,15 1,6 2,05 23,5 
2 0,2 0,4 1 1,2 1,8 2,4 28 
4 0,4 0,8 2 1,4 2,6 3,8 46 

5,5 0,55 1,1 2,75 1,55 3,2 4,85 59,5 
7 0,7 1,4 3,5 1,7 3,8 5,9 73 

7,5 0,75 1,5 3,75 1,75 4 6,25 77,5 
8 0,8 1,6 4 1,8 4,2 6,6 82 
9 0,9 1,8 4,5 1,9 4,6 7,3 91 
10 1 2 5 2 5 8 100 

 
Найбільш розповсюдженими методами впорядкування є безпосередня оцінка чи послідовні порівняння (як правило 

застосовується при індивідуальній експертизі), ранжування (просте розміщення від більш важливих до менш важливих, зазвичай за 
одним або декількома критерієм), парні порівняння (визначення ієрархії критеріїв оцінки і побудова матриць попарних порівнянь 
для кожної пари оціночних показників).  

Як правило, окремі експерти дають оцінки об’єкту дослідження незалежно один від одного, потім ці оцінки за допомогою 
спеціальних прийомів об’єднують в одну підсумкову (узгоджену). Для одержання підсумкової оцінки найчастіше розраховують 
середнє або середньозважене значення оцінок, також може враховуватись значимість (вагомість) як окремих питань (критеріїв) 
оцінки об’єкту так і компетентність самих експертів. Ці питання теж не завжди однозначно вирішуються дослідниками і 
потребують уточнень подальших наших роботах. 

Для оцінки узгодженості експертів найчастіше використовують коефіцієнт конкордації, величина якого дозволяє зробити 
висновок про достовірність оцінок. Приклади розрахунку і критерії застосування даного показника широко розглянуті в літературі 
[1, 2].  

Нескладність експертної оцінки і недостатність інформації про оцінюванні процеси сприяли появі в Україні величезної 
кількості фахівців і спеціалізованих фірм, видань, які пропонують розроблені ними прогнози широкому загалу. Далеко не завжди 
це робиться на достатньому професійному рівні. Необхідно відмітити, що будь-яка, навіть і непрофесійна, оцінка (особливо якщо 
вона повторюється засобами масової інформації) формує у населення певні сподівання і відповідно впливає на поведінку суб’єктів 
ринку. Важливу роль у впорядкуванні економічної експертизи повинні відігравати державні установи. По-перше, право 
систематично оприлюднювати свої прогнозні оцінки повинні одержати тільки фахівці, спеціалізовані фірми та видання, які мають 
достатній рівень кваліфікації. По-друге, експертна оцінка повинна відповідати певним вимогам: має бути чітко визначена її 
методика, обґрунтовано використання кількісно-розрахункових та якісних показників тощо. Крім того, оцінку повинні проводити 
або незалежні рейтингові агентства, або офіційні установи, такі, наприклад, як Торгово-промислова палата, Український союз 
промисловців і підприємців, Спілка малих підприємств України та ін.. 

Підсумовуючи розгляд процедури застосування методу експертних оцінок можна зробити наступні висновки: 
- даний метод можна назвати єдиним повністю універсальним. Ця особливість методу викликає його 

найширше використання для оцінки будь-яких соціально-економічних процесів і явищ; 
- експертний метод оцінки економічних явищ і процесів так чи інакше пов'язаний з усередненням думок 

фахівців; 
- метод гарно спрацьовує не тільки на етапах еволюції системи (суспільства, підприємства),  а й у критичних 

точках, де спостерігається закінчення діючого тренду (чітко визначена тенденція) і формування нового. Хоча це і вимагає 
врахування не тільки кількісних і  якісних факторів, а також інтуїції експертів (суб'єктивізм методу); 

- в більшості випадків метод не є абсолютно достатнім для наукового дослідження і передбачає застосування 
інших (кількісних і якісних) методів для підтвердження висунутих гіпотез, пошуку тощо. 

Поряд з цим залишаються метологічно не вирішеними окремі питання агрегування думок експертів, використання якісних 
і кількісних методів оцінювання, подальшого застосування результатів в практиці управління соціально-економічними системами 
різного рівня. 
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РЕЗЮМЕ 
Проанализированы отдельные процедуры экспертного оценивания, проблемы их использования в социально-экономических 
исследованиях. Разработаны практические рекомендации по усовершенствованию отдельных аспектов методологии проведения 
экспертного оценивания и обработки его результатов.  
Ключевые слова: экспертное оценивание, подбор экспертов, шкала оценивания, верхняя граница, нижняя граница, 
преобразование результатов оценивания. 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано окремі процедури експертного оцінювання, проблеми їх застосування при соціально-економічних дослідженнях. 
Сформовано практичні рекомендації щодо вдосконалення окремих аспектів методології проведення експертного оцінювання і 
обробки його результатів.  
Ключові слова: експертне оцінювання, підбір експертів, шкала оцінювання, верхня границя, нижня границя, перетворення 
результатів оцінювання. 
SUMMARY 
Separate procedures of expert evaluation, problem of their application are analysed at socio-economic researches. Practical recommendations 
are formed in relation to perfection of separate aspects of methodology of conducting of expert evaluation and treatment of his results.  
Keywords: expert evaluation, selection of experts, evaluation scale, overhead border, lower border, transformation of evaluation results. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ В НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦИКЛА, НЕНАДЕЖНЫМ ПРИБОРОМ И ПРОФИЛАКТИКОЙ 
 

Медведева М.И., канд. физ.- мат.наук, доцент, ДонНУ  
 
Введение. Под надежностью понимают способность прибора обеспечивать во времени значения установленных 

показателей качества в заданных условиях эксплуатации. Она отражает влияние, на работоспособность системы, главным образом 
внутрисистемных факторов – случайных отказов техники, вызываемых физико-химическими процессами старения оборудования, 
дефектами технологии ее изготовления или ошибками обслуживающего персонала. 

Развитие современной техники сделало весьма актуальной проблему надежности оборудования. Это связано с тем, что 
вопрос функционирования различных систем массового обслуживания неразрывно связан с вопросом учета возможности выхода 
из строя в процессе работы обслуживающих приборов. Особенности функционирования обслуживающего оборудования состоят в 
том, что обслуживающий прибор, в одних случаях, может выходить из строя только во время работы, в других случаях 
неисправность может возникнуть как во время работы, так и во время простоя, т.е. в нерабочем состоянии.  

Кроме того, при организации работы предприятия, имеющего ряд однотипных приборов, возникает вопрос о 
целесообразности определенного количества запасных агрегатов или деталей, о необходимом числе ремонтных бригад (или 
мастеров) и т.д. С оценкой надежности работы обслуживающего оборудования связаны так же задачи оценки вероятности 
выполнения прибором той или иной производственной задачи, если для повышения производительности оборудования 
применяются различные схемы резервирования, организации работы ремонтных бригад. Все это, в конечном счете, существенно 
влияет на работу послепродажного сервиса. 

Вопросам анализа производственных систем с ненадежным оборудованием посвящено большое число работ. 
Например, в работах [1] исследуются классические системы массового обслуживания с ненадежным прибором. В [2] 
рассматривается система с переналадкой, в которой оборудование может выходить из строя только в свободном состоянии. В работе 
[3] рассмотрена система с переналадкой в начале периода занятости, ненадежным оборудованием, выходящим из строя в любой 
момент времени и дообслуживанием требований, находящихся на приборе, вышедшем из строя. 

Постановка задачи. В данной работе исследуется модель системы массового обслуживания с переналадкой и 
ненадежным прибором, выходящим из строя только в рабочем состоянии. Ставится задача определения характеристик заданной 
системы, знание которых позволит оптимальным образом управлять потоками сырья, запасных частей и материалов, 
минимизировать издержки хранения материальных ресурсов. 

Предполагается, что прибор может выйти из строя только находясь в рабочем состоянии. Обслуживание и 
восстановление оборудования проводят две бригады. Первая бригада является ремонтной и занимается только ремонтом 
вышедшего из строя оборудования. Вторая бригада, независимо от первой, проводит только профилактическое обслуживание. При 
этом профилактика проводится сразу после того, как система освобождается от требований. Предполагаем, что длительность 

профилактики и восстановления имеют показательные законы распределения соответственно с параметрами 1
 и 2

. Если в 
момент окончания ремонта оборудования в системе нет требований, то прибор переходит в состояние профилактики. 

Для решения указанной задачи предположим, что производственно-экономическая система описывается одноканальной 

системой массового обслуживания разомкнутого типа с простейшим входным потоком интенсивности 0  . Длительность 
производственного цикла на изготовление каждой единицы изделий (в дальнейшем будем называть его временем обработки 

изделия или временем обслуживания  ) имеет показательное распределение с параметром 0  . Обрабатывающее 

устройство обладает особенностью, состоящей в том, что в свободном, нерабочем состоянии, т.е. когда на предприятии нет заказов, 
оборудование немедленно отключается. При поступлении новых заказов оно сначала производит переналадку на выпуск новой 
партии изделий, а затем начинает выполнять поступившие заказы. Длительность переналадки имеет показательный закон 

распределения с параметром 0  . 

                                                           
© Медведева М.И., 2011 
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Предположим также, что оборудование может выходить из строя и восстанавливаться, причем выход из строя возможен 
только во время обработки деталей. Рассматривается случай, когда система после выхода оборудования из строя и восстановления 
функционирует следующим образом: если оборудование выходит из строя во время работы, то изделие, находящееся на обработке, 
теряется. Если после восстановления прибора в системе нет требований, то прибор переходит в состояние профилактического 

ремонта. Будем считать, что поток отказов обрабатывающего устройства – пуассоновский, с параметром 0  , а время 

ремонта или время восстановления прибора имеет показательный закон распределения с параметром 2 0  .  

Наряду с ремонтом оборудования, выполняемым ремонтной бригадой, есть еще одна бригада, которая независимо от 
первой бригады, проводит профилактику оборудования, которая начинается сразу же после того, как система освобождается от 

требований, причем длительность профилактики имеет показательный закон распределения с параметром 1
.  

Решение задачи. Для нахождения характеристик системы - распределения совместных вероятностей того, что 
оборудование находится в определенном состоянии (переналадка, профилактика, восстановление или работа) и в системе имеется 

определенное количество требований, рассмотрим  стационарный случайный процесс  t , заданный на множестве состояний 

          * *0, , 1, , 2, , 0; 0 , , 2,0 , , 1E k k k k k k k   , причем состояния интерпретируются как: 

 0, k  – прибор вышел из строя и восстанавливается, в системе 0k   требований; 

 1, 0  – прибор в состоянии свободен – не готов; 

 1, k  – прибор работает и в системе 1k   требований; 

 *0 , k  – прибор находится в состоянии переналадки и в системе 1k   требования; 

 *2, 0 , k  – одновременно проводятся профилактика и переналадка оборудования, и в системе находится 1k   

требований; 

 2, k  – проводится только профилактика оборудования и в системе находится 0k   требований. 

 
Пусть:  

    , , 0,1,2, 0ikP t i k i k    ;     *
*

0
0 , , 1

k
P t k k   ; 

    *
*

20
2,0 , , 1

k
P t k k    

стационарные вероятности состояний рассматриваемого процесса  t . Тогда размеченный граф рассматриваемой системы 

имеет вид, представленный на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Граф состояний 
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Для состояний, представленных на размеченном графе (см. рис. 1), составляем бесконечные системы алгебраических 

уравнений следующего вида: 
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Для решения систем уравнений (1)-(5) введем следующие производящие функции: 

 

 0 1
0

k
k

k

a z P Z


 ,    *

*
0 0

1

k

k
k

a z P Z


 ,  1 1
1

k
k

k

a z P Z


 ,  2 2
0

k
k

k

a z P Z


 , 2 20
1

( ) k

k
k

a z P z




  . 

 

Система уравнений (1) позволяет найти уравнение для производящих функций  *
0a z  и  *

2a z , а именно: 

 

     * *
0 1 2 10z a z a z zP        ,       (6) 

 

где 
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Из системы (2) находим уравнение для производящих функций  0a z  и  1a z : 

 

     2 0 1 0z z a z a z       ,       (7) 

 

где 
2

2



 . 

Система (3) дает уравнение, связывающее производящие функции  0a z ,  1a z ,  *
0a z  и  2a z , вида 

 

2
1 0 1 2 2 0 1 20 11 2 00( (1 ) 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z z a z za z za z za z z P P P                

  (8) 
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Из системы (4) определяем соотношение для производящих функций  0a z ,  1a z ,  *
0a z  и  2a z  вида 

 

     *
1 2 2 2 00 11 20z a z a z P P zP           .     (9) 

 
Наконец, из системы уравнений (5) находим, что: 
 

 * 20
2

1

zP
a z

z


   


  

.        (10) 

 

Все выражения (6)-(10) содержат неизвестные вероятности 00P , 10P , 11P , 20P . Выразим вероятности 00P , 11P  и 

20P  через одну вероятность 10P . Для этого составим новую систему, состоящую из первых уравнений систем (2), (3) и (4). 

Получаем следующую систему уравнений 
 

 

 

2 00 11

10 1 20

1 20 11

0,

0,

0.

P P

P P

P P

  
 

 

   

  
   

 

Решение последней системы (относительно 00P , 11P  и 20P ) может быть представлено в следующем виде: 

 

 
 

1
00 10

1 2

P P
  
  





,         (11) 

 

 1
11 10

1

P P
  




 ,         (12) 

 

20 10
1

P P



 .          (13) 

 
Подставив выражение (13) в равенство (10), получаем, что 
 

   
2

*
2 10

1 1

z
a z P

z


    


  

.       (14) 

 

Тогда из (6) и (14) находим выражение для 0 ( )a z
 

 

 *
0 10

1

1
a z z P

z z


      
 

       
.      (15) 

 

Несложно показать, что 1 2
1 20 11 2 10 10

1 2

1 1P P P P
    
  

  
        

. Тогда равенство (8) 

принимает вид 
 

2
1 0 1 2 2 0 1 10( (1 ) 1) ( ) ( ) ( ) ( ) (1 )z z a z za z za z za z C zP             

 (16) 

где 

 1 2
1

1 2

1C
   

  
  

   
. 

 
Аналогично, уравнение (9) можно записать следующим образом  

 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 188

     
2

1 2 2 1 10
1

* z
z a z a z C P

   


 
     

 
. 

 
Тогда из последнего равенства вытекает, что  
 

 
 

2

2 1 10
1

2
1

* z
a z C P

a z
z




  

 
  
 
 

 

или 

 
   
 

2
1 2 1 1 10

2
1 1

*a z C z P
a z

z

  

   

 


 
.       (17) 

 

Для того чтобы найти производящие функции  0a z  и  1a z  необходимо решить систему уравнений, 

составленную из выражений (7) и (16) 
 

     
            

2 0 1

2
2 0 1 1 10 0 1 2

0

1 1 1 *

z z a z a z ,

za z z z a z C zP za z za z .

   

     

   


        
  (18) 

 
Для упрощения дальнейших рассуждений, введем следующие обозначения 
 

   1 2d z z z     ,    2
2 1 1d z z z       ,        *

3 1 10 0 1 21d z C zP za z za z     . 

 
Тогда, с учетом введенных обозначений, система (18) принимает вид 

 

     
       

1 0 1

2 0 2 1 3

0,

.

d z a z a z

za z d z a z d z





 


 
       (19) 

 
Решая систему (19) находим величины 

 

   
   

3
0

1 2 2

d z
a z

d z d z z







,        (20) 

 

     
   

1 3
1

1 2 2

d z d z
a z

d z d z z



.        (21) 

 

Теперь во всех выражениях (14), (15), (17), (20), (21) присутствует только одна неизвестная вероятность 10P , которую 

определяем из условия нормировки 
 

         * *
10 0 0 1 2 21 1 1 1 1 1P a a a a a      .      (22) 

 
Несложно показать, что 
 

   
 

1*
0 10

1

1a P
   
  

 



,        (23) 

 

   
2

*
2 10

1 1

1a P


  



,         (24) 
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22

1 1
2 102 2

1 1 1

1
C

a P
 

   
 

   
.       (25) 

 
Кроме того, из первого уравнения системы (19) следует, что 
 

     1
1 0

d z
a z a z


 . 

 
Следовательно, 
 

     2
0 1 01 1 1

d
a a a





  .        (26) 

 

Таким образом, задача сведена к вычислению значения  0 1a . Можно показать, что 

 

 
    

 

*
0 1 2

0
2

1 1
1

1

a a
a

  

   

 


  
.        (27) 

 
Из равенства (24) следует необходимое условие существования стационарных вероятностей состояний системы 

 2 1 0        или 
 2

2

1 


 





. Из (23)-(25), после преобразований, получаем 

 

       
2

* * 1
0 2 2 10

1 1

1 1 1
C

a a a P
 
    
 

      
.     (28) 

 
Можно показать, что 
 

     
2

* 1
0 1 2 10

1 1

1 1 1
C

a a P
   
    

 
       

.     (29) 

 
Обозначим 
 

 
 

2
1

2 1
K

  
   




  
 и 

 
2

1
2

1 1

C
K

 
    

  


. 

 

Тогда, с учетом равенств (26)-(29), условие нормировки принимает вид  10 1 2 10 2 101 1P K K P K P     или 

  1 2 101 1 1K K P   . Отсюда получаем, что 
  10

1 2

1

1 1
P

K K


 
 или 

 

 
 

 
 

2
10 2

2 1 2
2

1 1 2

1 1

1
1

P
  
      

      

 
 

    
       

 

 
Итак, нами найдены все основные характеристики системы обслуживания с ненадежным прибором, переналадкой и 

профилактическим обслуживанием, которые позволят при необходимости определить экономические показатели 
функционирования такого варианта построения эксплуатации и обслуживания производственной системы.  
 
РЕЗЮМЕ 
У роботі досліджена система масового обслуговування з пуассоновськім вхідним потоком, профілактикою приладу обслуговування 
на початку виробничого циклу, виходом приладу з ладу тільки в робочому стані і профілактикою, вироблюваною негайно після 
звільнення приладу від оброблюваних деталей. 
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SUMMARY 
The queuing system with a Poisson input stream, prophylaxis of device of service at the beginning of production cycle is explored in work, 
by death of device only in the working state and prophylaxis producible immediate after the release of device from the processed details.  
Keywords: queuing systems, vacation, unreliable device, prophylaxis 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Мизевич Р.С., аспирант кафедры МММЭ  
 
Для моделирования транспортной логистической системы можно использовать разомкнутые системы массового 

обслуживания, в которых предполагается, что число клиентов (заказов) достаточно велико [1,2,3]. Однако данное предположение 
может не выполняться, т.е. имеет место ограниченный, а часто даже вполне определенный фиксированный объем клиентов, 
обслуживаемых данной транспортно-логистической системой. Поэтому целесообразно рассмотреть случай замкнутой системы 
массового обслуживания. 

Опишем функционирование данной системы. Будем считать, что имеется n  приборов обслуживания ( n  однородных, 

т.е. имеющих одинаковую грузоподъемность, транспортных средств) и N  источников заявок – клиентов, нуждающихся в 

обслуживании. Очевидно, что N n  или N lh . Каждый клиент может генерировать заявки с одинаковой интенсивностью 

0  . Поступившая в систему заявка (или заказ от потребителя) и заставшая все приборы свободными принимается на 

обслуживание и обслуживается l  приборами. Считаем, что интенсивность обслуживания равна l , где   – интенсивность 

обслуживания одним транспортным средством. Будем предполагать n lh . Вторая и последующие за ней заявки требуют (или 

используют) для своего обслуживания l  транспортных средств. Заказ, поступивший в систему и заставший все приборы 
занятыми, получает отказ. 

Состояния описанной системы совпадают с состояниями системы, описанной в. Размеченный граф состояний данной 
системы имеет вид процесса гибели и размножения 

Пусть ( )t  – случайный процесс, характеризующий число заказов, поступивших в систему за время t , который 

может находиться в состояниях 0S , 1S ,…, hS , причем  ( ) ( ), 0,1,2,...,k kP t S P t i h    . Для данного процесса 

( )t  существует стационарное распределение вероятностей, т.е. существуют lim ( ) , 0,1, 2,...,k k
t

P t P k h


  . 

Стационарные вероятности удовлетворяют следующей системе алгебраических уравнений: 
 

  

  
 

0 1

1 0 2

1 2

1

0,

1 2 0,

1 2 0,

1 0.

h h h

h h

N P l P

N l P N P l P

h l P P hl P

h P N h P

 

   

   

 
 



  

     


     
    

       

 (1) 
 

Решение системы (1) может быть получено как решение процесса гибели и размножения, а именно: 
 

 

    2 2 2
1 0 0 2 1 0 0 0

1 1
, , ...,

2 2
h h

l l N l h N l

N N NN
P P N P P P P C P P C P

l l

    
 

 
       

 
или в общем виде 

 

                                                           
© Мизевич Р.С., 2011 
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 0 , 1, 2,...,k k
k N lP C P k h  .       

 (2) 
 

Отметим, что система (1) описывает некоторый процесс гибели и размножения. Вероятность 0P  того, что система 

свободна, можно определить из условия нормировки 

0

1
h

i
i

P


 . Если в условие нормировки подставить значения вероятностей 

iP , определяемых формулами (2), то вероятность 0P  определяется соотношением:  

 

 

1

0
0

h
k k
N l

k

P C 




   
 
 .        

 (3) 
 
Найденные вероятностные состояния позволяют определить основные характеристики системы, а именно: 
1) если заявка, пришедшая в систему, застает все приборы занятыми, то она получает отказ, вероятность которого равна  
 

 0
h h

отк h N lP P C P  .        

 (4) 
 
Зная вероятность (4), в принципе уже можно найти оптимальное число приборов (транспортных средств). Для этого 

можно использовать достаточно простое условие, ограничивающее величину полученной вероятности отказа, т.е. из условия 
 

 откP           

 (5) 
 

 Найти такое значение h , при котором вероятность отказа откP  будет меньше заданной величины  , можно или 

методом перебора, или другими численными методами (например, методом деления отрезка пополам). Если величина оптh  

найдена, то можно достаточно просто определить величину оптn : опт оптn l h  .  

2) Наиболее важной характеристикой системы массового обслуживания является абсолютная пропускная способность, 
равная числу заказов, обслуженных системой в единицу времени. Так как в рассматриваемой модели интенсивность входного 

потока есть величина переменная, то для вычисления 0  получим новое соотношение следующего вида:  

 

 

      
      

 

0 0 1 2 1

0 1 2 1

1

1

1 2 ... 1

1 2 ... 1

1 .

h

h

h

h k
k

N P N P N P N h P

NP N P N P N h P

N P kP

    



 









         

         

   

  

 (6) 
 
3) Теперь можно найти среднее число занятых транспортных средств из общего их оптимального числа: 
 

 0
0 0

h h
k k

k N l
k k

k klP l kC P
 

   .       

 (7) 
 
Из формулы (7) можно определить вероятность занятости одного отдельно взятого транспортного средства: 
 

 . .з к

k
P

n
 ,         

 (8) 
 

при этом вероятность того, что заняты все транспортные средства равна  
 

 . . . 0
h h

з в к h N lP P C P  .        

 (9) 
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Замечание. Подставим в формулу (6) выражение (7), определяющее среднее значения k  занятых транспортных средств. 
В результате будет получено следующее соотношение 

 

 

1

1

h

k h
k

k
kP hP

l





  . 

 

Подставив последнее выражение в (6), наконец получаем выражение, определяющее 0 : 

 

   0 h

k
N N h P

l

     .       

 (10) 
 
Вероятности, определяемые соотношениями (8) и (9) позволяют найти среднее время занятости транспортного средства 

в течение времени t  (например, в течение рабочего дня), т.к. величина . .з кt P  определяет среднее время работы отдельно 

взятого транспортного средства. 
Для того чтобы найти оптимальное число транспортных средств в логистической транспортной системе можно 

использовать и стоимостной критерий эффективности функционирования данной системы. Для этого опять введем стоимостные 
величины.  

Пусть 

1C  – прибыль, которую получает транспортная система при обслуживании одного заказа; 

2C  – стоимость создания (закупки) одного транспортного средства; 

3C  – расходы на эксплуатацию одного транспортного средства в единицу времени. 

Тогда за время t  эксплуатации данной системы она принесет прибыль равную 0 1C t . За время t  на покупку данного 

количества транспортных средств и на поддержание их в рабочем состоянии в среднем будет израсходовано ресурсов в объеме  

2 3C n C nt . 

Подсчитаем доход, полученный транспортно-логистической системой за время t , он будет равен 
 

1 0 1 2 3( , )Z t n C t C n C nt   .         

 (11) 
 
Несложно заметить, что доход, определяемый формулой (2.41) в точности совпадает с (2.18).  

Аналогично находим значение момента времени 0t , через которое система начинает приносить прибыль: 

 

  2
0

0 1 3

nC
t

C nC



. 

 
Тогда, очевидно, получаем первое условие рентабельности функционирования системы примет вид неравенства 

0 1 3 0C nC   , или   

 

 
0 3

1

C

n C


 .          

 (12) 
 

Таким образом, если выполняется условие (12), то доход, получаемый транспортно-логистической системой за время t , 
будет равен 

 

  1 0 1 3 0 0( , ) ,Z t h C nC t t t t    . 

 

Опять вопрос нахождения максимального значения 1( , )Z t h  сводится к нахождению следующего максимума  

 

2 0 1 3( ) maxZ h C nC   . 

 

Если в последнее равенство подставить значение 0 , определяемое равенством (2.40), то получим  
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 2 1 3( ) maxh

k
Z h N N h P C lhC

l

 

      
 

.      

 (13) 
 

Найти максимальное значение функции 2 ( )Z h , заданной соотношением (13) можно с помощью численных методов.  

 Целесообразно рассмотреть более общий случай, когда каждый заказ требует для своего обслуживания 
случайное число приборов. Закон распределения числа приборов определяется дискретной случайной величиной  . Для анализа 

замкнутой системы массового обслуживания при заданном условии можно использовать различные методы и модели. 

Рассмотрим сначала метод средней величины. Для этого вычислим математическое ожидание M  случайной 

величины   и подставим найденное значение вместо l  в полученные ранее формулы. 

Введем обозначение MM 
 
 




. Вероятности состояний системы со случайным числом приборов, 

необходимых для обслуживания каждого заказа, определяются по формулам 
 

 0 , 0,1,2,...,k
k N MP C P k h  , 

 

 

1

0
0

h
k k
N M

k

P C 




   
 
 , 

 
а вероятность отказа в обслуживании – по формуле 
 

 0
k h

отк N MP C P .         

 (14) 
 

Вычислим абсолютную пропускную способность системы обработки заказов в транспортной системе, для чего сначала 

найдем среднее число k  транспортных средств, занятых обработкой заказов: 
 

 0
0

h
k k
N M

k

k l kC P


  . 

 
Теперь, на основании формулы (10) легко находим значение абсолютной пропускной способности данной системы. 
Для того чтобы найти оптимальное значение числа n  транспортных средств, как и ранее можно использовать: 
а) стоимостной метод, основанный на применение формул (12) и (13); 
б) накладывая ограничения на вероятность отказа в обслуживании заказа, используя формулу (14), т.е. 
 

 откP  . 

 
Замечание. Для анализа рассматриваемой системы замкнутого типа, можно использовать метод условных 

математических ожиданий. Вводим ряд обозначений 
 

1 2 3, , ,...,
1 2 3 l

n n n n
h h h h
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. 

Фиксируя введенные величины, можно найти вероятности состояний полученной системы. Зафиксируем величину ih , а вместе с 

ней и число каналов i , необходимых для того, чтобы отдельно взятый заказ обрабатывался транспортно-логистической системой. 

Тогда условные вероятности состояний системы, т.е. вероятности того, что в системе имеется m  заказов, при условии, что для 

своего обслуживания каждый заказ использует i  транспортных средств, имеют вид: 
 

 0( ) ( ), 1, 2,..., ; 1, 2,...,m m
m N i iP i C P i i l m h   , 

 
где 

  , ( ) ( ) /i mP i P t m i
i

  


    . 

 
Используя формулы полной вероятности можно определить безусловную вероятность того, что в системе обслуживается 

m  заказов: 
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 (15) 
 

Замечание 1. При применении формулы (15) вероятности mP  вычисляются с достаточной степенью ошибки. Это 

связано с тем, что число n  приборов предполагается кратным 2,3, 4,..., l , а в действительности это условие не выполняется. 

Поэтому при условии, что i  , имеется дробная часть выражения  in ih , которая не учитывается при определении 

вероятностей состояний системы. Однако при небольших значениях l  этот подход к определению вероятностей может давать 
достаточно хороший результат. 

Замечание 2. Следует обратить внимание на то, что в формуле (15)  1 2max , ,..., lm h h h n  . 

Вероятность отказа в обслуживании заказа равна  
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         . 

 
Вычислим условные средние числа занятых каналов: 
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а безусловное среднее число занятых каналов будет равно 
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Используя найденные соотношения (15) и (16) можно определить абсолютную пропускную способность. Для этого 
сначала находим условную пропускную способность: 
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 (17) 
 
Формула (17) позволяет построить стоимостной критерий нахождения оптимального числа приборов обслуживания, вид 

которого полностью совпадает с приведенным выше (см. (13)), причем должно выполняться условие рентабельности. Из 
соотношения (13) определяем оптимальное число n  транспортных средств.  

В заключении вернемся к задаче определения характеристик замкнутой системы массового обслуживания с 
неординарным входным потоком, характеризующийся, так называемыми моментами появлений заказов или вызывающими 
моментами и числом заказов, поступающих в каждый вызывающий момент времени. Будем считать, что в каждый вызывающий 

момент в систему может поступить k  заказов, с вероятностью ka . Очень часто распределение числа заказов, поступающих в 

систему, задается в виде производящей функции 

1

( ) ( ) k
k

k

a z a z z




 .  

Модель замкнутой системы массового обслуживания с неординарным входным потоком может быть использована 
потребителями для минимизации затрат на оформление заказов. С этой целью потребитель может за одно обращение в 
транспортно-логистическую систему оформит сразу несколько заказов. 

Составим уравнения для стационарных вероятностей описанной выше системы обработки заказов. Пусть, как обычно, 

kP  – стационарная вероятность того, что в системе имеется k  заказов, в предположении, что каждый заказ обслуживается l  

приборами или l  транспортными средствами. Будем, как и в начале п. 2.1. предполагать, что n l k  . Тогда стационарные 

вероятности kP  удовлетворяют следующей системе алгебраических уравнений 

 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 195

 

  
     

       
    

0 1

1 2 1 0

2 3 2 0 1 1

1 1 0 2 1 1 2

0 1 1 1 1

0,

1 2 0,

2 2 3 1 0,

1 1 ... 2 0,

1 ... 1 0.

h h h h h

h h h h

N P l P

N l P l P Na P

N l P l P Na P N a P

h l P hl P Na P N a P N h a P

lh P Na P N a P N h a P

 

   

   

   

 
   

 

  

     
       


           

        


 

 
Решение последней системы невозможно получить в конечном виде. Даже использование производящих функций не 

позволяет получить решение в достаточно хорошем виде. Поэтому решение последней системы можно найти численным методом, 
используя рекуррентные соотношения к которым легко преобразуются уравнения системы. 

Вывод. Итак, использование моделей теории массового обслуживания позволяют достаточно точно уже на этапе 
планирования и разработки логистической системы определять и прогнозировать ее оптимальные характеристики. 
 
РЕЗЮМЕ  
У роботі за допомогою замкнутих систем масового обслуговування визначається оптимальне число транспортних засобів в 
розподільній логістичній системі. 
 
SUMMARY 
In work by the closed queuing systems the optimum number of transport vehicles in the distributive logistic system is determined/ 
Keywords: logistic system, queuing systems, optimization. 
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АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІAЛУ НА МЕТАЛУРГИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

 
Міронова О.М., доцент кафедри математики та математичних методів в економіці Донецького національного університету, 
Шилов В.Ю., студент заочного відділення кафедри управління персоналом та економіки труда  Донецького національного 
університету  

 
Актуальність теми обумовлюється сучасними умовами з наявними рисам високої невизначеності та динамізму ринкового 

середовища. Економічний та соціальний розвиток неможливий без впровадження  напрямів в управлінні персоналом, що дасть 
можливість забезпечити ефективне досягнення перспективних цілей промисловими підприємствами на основі утримання 
конкурентних переваг та відповідного реагування на зміни зовнішнього середовища, серед яких: формування відповідної 
організаційної структури управління, інвестування в розвиток персоналу, підвищення його конкурентоспроможності, маркетинг 
персоналу, створення ефективної системи мотивування та стимулювання.   

Реальний ефект від удосконалення управління персоналом можливо досягти лише за умови базування всіх його елементів 
на об’єктивному підґрунті, виходячи з відповідних потреб промислового підприємства та за наявності певних умов зовнішнього 
середовища, що у свою чергу вимагає чіткості теоретичних і методичних підходів у цій сфері.  Таким чином, напрям дослідження 
роботи пов’язано  з процесом управління персоналом, що є актуальним  та   потребує  уваги з боку як інституцій державної влади 
так і функціонуючих в конкурентних умовах  бізнес-структур України. 

Об’єктом дослідження є процес управління персоналом металургійного підприємства   ВАТ «МК «Азовсталь», який 
входить до складу  корпорації "Метинвест-холдинг" і є одним з великих і стабільно працюючих металургійних підприємств 
України з повним замкнутим металургійним циклом.  

У сучасних умовах функціонування ринкової економіки організації вимушені здійснювати свою діяльність в умовах 
нестабільного середовища, тому керівництву життєво необхідні інновації, які допоможуть знайти талановитих і лояльних 
працівників, які здатні швидко реагувати на зміни і працювати в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Не існує єдиного 
стандартного методу досягнення цієї мети, проте одним із сучасних ефективних засобів вирішення цієї проблеми є розроблення і 
впровадження стратегії підвищення ефективності управління персоналом ВАТ «МК «Азовсталь». 

Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства і є поєднанням ресурсів і потенціалу 
організації, можливостей і ризику навколишнього середовища на сьогоднішній день і у майбутньому, при якому організація 
сподівається досягти своєї основної мети. Діяльність підприємства при розробці стратегії включає: 
перевірку місії (лінії поведінки) організації, формування стратегічних цілей і завдань; аналіз зовнішнього оточення і його вплив на 
функціонування підприємства; аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства;- оцінку існуючих і перспективних 
напрямів господарської діяльності; вибір стратегії фірми і уточнення цілей; забезпечення надійної реалізації поставлених цілей і 
завдань необхідними ресурсами;  облік, контроль і аналіз досягнення цілей стратегічного планування, їх оцінку і висновки. 

Організаційна структура ВАТ «МК «Азовсталь» є лінійно-функціональною, процес управління з позиції ресурсно-
потенційного підходу відображено на рис. 1. 

Управління персоналом будується на трудовому аналізі, який розкриває зміну показників по праці під впливом тих або 
інших чинників, раціональність використання, ступінь відповідності потребам підприємства. 

                                                           
© Міронова О.М., Шилов В. Ю. , 2011 
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В умовах ринку праці такий аналіз особливо необхідний, оскільки його результати служать базою для розробки прогнозів у 
сфері праці (можливій потребі в робочій силі, її кваліфікації і т.п.), планування заходів щодо підбору, навчання і адаптації кадрів. В 
цьому відношенні великий інтерес представляють зміни структури працюючих унаслідок руху кадрів на підприємстві (зміна складу 
кадрів по підлозі, зросту, стажу роботи, освіті і за іншими показниками, що характеризують якісну сторону трудового потенціалу). 
За наслідками аналізу таких змін виявляються об'єми вибуття кадрів, що вимагають заміни, намічаються заходи за рішенням 
соціальних проблем (для молоді, осіб перед пенсійного і пенсійного віку), питань підготовки кадрів (форм, термінів), 
кваліфікаційного просування, стабілізації колективу (табл..1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема процесу управління ВАТ «МК «Азовсталь» з позиції ресурсно-потенційного підходу 
 

13. Посилення нормування, стимулювання, врахування затрат ресурсів,  
економічного регулювання и т.п. 
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8. Розробка плану диверсифікації виробництва 
та відокремлення ресурсів  

6. Аналіз і застосування резервів  
в хозяйственный оборот 

4. Розробка виробничої програми з 
урахуванням попиту  

3. Виявлення потенційних 
можливостей та резервів виробництва 
(ПВ = Коб.x Тосн / (tпр + tпеч) x N x Кпр x Ккр 
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споживачами виготовленої продукції 

1. Виявлення потенційного ринку виготовленої продукції, його 
обсягу і аналіз можностей ринкової кон’юнктури   

5. Оцінка ступеню відповідності   виробничої програми   
реальному потенціалу підприємства 

10. Оцінка оптимальності використання потенціалу і 
резервів виробництва 

11. Затвердження виробничої програми і 
плану реалізації резервів виробництва 

12. Усунення диспропорцій, перерозподіл 
ресурсів 
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Таблиця 1 
Забезпеченість трудовими ресурсами ВАТ «МК «Азовсталь»  

Факт 2010 рік в % 
Категорія 
персоналу 

За планом 
 2007 

рік 
2008 
рік 

2009 
рік 

2010 
рік 

 
До плану 

 

До 
наступного 

року 
Усього 22060 26056 22210 24160 19964 90,5 82,6 
Робітники  18188 21431 18389 18070 15441 84,9 85,5 
Службовці 87 180 124 115 120 137,93 104,35 
Керівники 1883 2024 1868 1861 2087 110,83 112,14 
Фахівці 1902 2421 1829 1903 2316 121,77 121,70 

 
Серед груп категорій персоналу фактична чисельність робітників, керівників і службовців у 2010 році знижена щодо 2009 

року в зв'язку з фінансовою кризою, яка зменшила  чисельність працівників на 4196 чоловік. 
Управління починається з аналізу, який розкриває зміну показників по праці під впливом тих або інших чинників, раціональність 

використання, ступінь відповідності потребам підприємства. 
У відношенні розробки прогнозів у сфері праці (можливій потребі в робочій силі, її кваліфікації), планування заходів щодо 

підбору, навчання і адаптації кадрів великий інтерес представляють зміни структури працюючих внаслідок руху кадрів на 
підприємстві (зміна складу кадрів по підлозі, зросту, стажу роботи, освіті і за іншими показниками, що характеризують якісну 
сторону трудового потенціалу). Доцільний аналіз за видами освіти для різних категорій трудящих комбінату. Такий аналіз можна 
одержати, ґрунтуючись на інформації, представленої в табл.2.  

Таблиця 2 
Розподіл персоналу за видами освіти 

 
Так з 2007 року спостерігається велика частка робітників і фахівців, що мають високий освітній рівень, що говорить про 

наявність резерву працівників на посаді фахівців і керівників. У 2010 році на комбінаті працювали 17 науковців  у наступному складі 
табл.3. 

Таблиця 3 
Класифікація науковців  по відповідності ученого ступеня 

2008 2009 2010 г. 
Учений ступінь  

Усього Усього Жін. Чол. Усього 
Доктор технічних наук 1 1  1 1 
Доктор технол. і інжинірингу    2 2 
Кандидат технічних наук 7 7  9 9 
Кандидат фіз-матем наук 1 1  1 1 
Кандидат економічних наук 3 1  3 3 
Кандидат хімічних наук 1 1 1  1 
Усього науковців 13 11 1 16 17 

         
У 2010 році на комбінат було прийнято 1547 чоловік. Така кількість прийнятих працівників пов’язана з необхідністю 

приєднанням ВАТ "Азовсталь". 
Продовжується тенденція на омолодження кадрів комбінату, про що говорять показники розміщення, прийому і звільнення. 

Освітній рівень працівників комбінату в 2010 році незначно знизився по категоріях працівників, що закінчили вищі, неповні вищі і 
середньо - спеціальні навчальні заклади і незначно зріс по категоріях працівників, що получили середню освіту. 

Таблиця 4 
Аналіз трудового потенціалу ВАТ МК «Азовсталь» за 2008-2010 рр. 

Темпи зростання (зменшення) 
Показники 

Один. 
виміру 

2008 2009 2010 
2009 до 2008 2010 до 2009 2010 до 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Обсяг 
виробництва 

Тис. 
грн 

15165494,1 21668646 28710628 142,9 132,5 189,3 

2.Середньооблікова 
чисельність 
робітників 

Чол. 24370 24160 19964 99,1 82,6 81,9 

3.Продуктивність 
праці робітників 
підприємства 

Тис. 
грн/ 
чол. 

622,3 896,9 1438,1 144,1 160,3 231,1 

Тис. 
грн 

651541 645156 743413 99,0 115,2 114,1 

4.Фонд оплати праці У % до 
обсягу вир-

ва 
4,3 3,0 2,6 69,8 86,7 60,5 

5.Середньомісячна 
з/плата 

грн 
 

2227,95 
2225,29 3103,14 99,9 139,5 139,4 

 

Види освіті Робочі Керівники Службовці Фахівці Усього 
Вища 584 1418 13 1521 3536 

Початкова 4    4 
Неп. Вища 27 15 1 21 64 

Неп. Середня 547 1 0 1 549 
Середня 10846 182 65 256 11349 

Серед.спец. 3433 471 41 517 4462 
Загальний підсумок 15441 2087 120 2316 19964 
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Проаналізував показники трудового потенціалу можна побачити, що в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. відбулося зростання 
обсягів виробництва на 42,9 %, в 2009 р. в порівнянні з 2008р. на 32,5 %, в 2010 р. в порівнянні з 2009 р. на 89,3 %. 

Зростання обсягів виробництва обумовлено наступними чинниками: покращення якості сировини, висока кваліфікація 
виробничого персоналу, підвищення попиту на продукцію на національному ринку, зростання іміджу підприємства. В 2008 р. в 
порівнянні з 2007 р. відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників на 0,9 %, в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. на 
17,4 % , в 2010 р. в порівнянні з 2007 р.  на  
18,1 %.(Табл.4) 

Це зумовлено проведенням неефективної загальної та конкретно кадрової політики на підприємстві. На протязі всього 
дослідженого періоду бачимо зростання продуктивності праці. Це означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, 
постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при тих самих або й менших затратах праці, 
що є основним соціально-економічним принципом продуктивності праці. 

 Зростання продуктивності праці полягає в тому, що частка затрат живої праці в продуктах зменшується, а частка затрат 
минулої праці (втіленої в засобах виробництва)  збільшується, але так, що загальна сума праці в кожній одиниці продукту 
зменшується. На рівень продуктивності праці на підприємстві ВАТ «МК «Азовсталь» впливають рівень екстенсивного 
використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва. 

Такі умови безпосередньо демонструють дієвий вплив зростання продуктивності праці на її оплату, яка відповідає 
принципам справедливості та гідності праці. Тому на сучасному промисловому підприємстві повинно більш детальніше приділяти 
увагу розподілу засобів на оплату праці працівників, які формуються у виробничі фонди оплати праці. 

 В 2008 р. в порівнянні з 2007 р. бачимо незначне зменшення фонду оплати праці на 1 %, в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. 
збільшення на 15,2 %, в 2010 в порівнянні з 2007 р. на 15,1 %. Збільшення фонду оплати праці обумовлено загальним ростом 
розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по території України. В 2008 р. в порівнянні з 2007 р. відбулося незначне 
зниження середньомісячної заробітної плати робітника підприємства на 0,1 %, в 2010р., в порівнянні з 2009 р. зростання на 39,5 %, 
в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. на 39,4 %. Це відповідає загальним макроекономічним тенденціям. 

Для виявлення конкретних причин змін і резервів росту трудового потенціалу підприємства необхідно провести розрахунок 
факторів, які вплинули на розмір рівня фонду оплати праці та продуктивності праці. 

Вплив обсягу вирбництва на продуктивність праці можна розрахувати за формулою: 
                               ∆ППт=(Вир зв-Тмин)/Чссп,                                                 (1) 

 
∆ППт – зміна продуктивності праці за рахунок виробництва, тис. грн.; 
Вир зв, Вир мин – обсяг виробництва відповідно звітного і минулого року, тис. грн.; 
Чссп – середньооблікова чисельність працівників на підприємстві у минулому році, осіб. 

∆ППт=(28710628 - 21668646)/ 19964=352,7 тис. грн. 
Тобто завдяки росту обсягу виробництва у 2008 році на 132,5%, продуктивність праці збільшилась на 352,7 тис. грн. 
Також розрахуємо вплив середньооблікової чисельності персоналу на зміну продуктивності праці за формулою: 
                                ∆ППЧссп=Вир мин/(Чсспзв-Чсспмин),                                        (2) 
∆ППЧссп  − зміна продуктивності праці за рахунок середньооблікової чисельності персоналу, грн.; 
Вир мин – обсяг виробництва у минулому році, тис. грн.; 
Чсспзв, Чсспмин – середньооблікова чисельність працівників відповідно звітного і минулого року, осіб. 
∆ППЧссп=21668646/(24160-19964)=5164,1 тис. грн. 
Далі зробимо аналіз факторів, які впливають на рівень фонду оплати праці за формулою:     
                            Рфоп=(ФОП/Чссп*ПП)*100,                                                           (3) 
Рфоп – рівень фонду оплати праці, %; 
ФОП – фонд оплати праці на підприємстві, грн.; 
ПП – продуктивність праці, грн. 

                           ∆ Рфоп=(ФОПзв-ФОПмин)/(Чсспмин*ППмин)*100                           (4) 
∆ Рфопфоп=(743413-645156)/(24160*896,9)*100=0,45% 
Тобто, за рахунок збільшення фонду оплати праці на 98257 тис. грн., рівень фонду оплати праці збільшився на 0,45 %. 
                           ∆ РфопЧссп=(ФОПзв /((Чсспзв-Чсспмин)*ППмин)*100                        (5) 
∆ РфопЧссп=(743413/((19964-24160)*896,9)*100=-19,75% 
Тобто, за рахунок зниження середньооблікової чисельності працівників на 4196 особи, рівень фонду оплати праці знизився  

на 19,75 %. 
                         ∆ РфопПП=(ФОПзв / (Чсспзв*(ППзв- ППмин)*100                                (6) 
∆ РфопПП=(743413/(19964*(1438,1-896,9)*100=6,88% 
Тобто, за рахунок збільшення продуктивності праці на 541,2 тис. грн., рівень фонду оплати праці збільшився на 0,04%. 
На основі проведеного факторного аналізу можна зробити висновок, що на продуктивність праці найбільш вплинула 

середньооблікова чисельність працівників, а на рівень фонду оплати  праці  − продуктивність праці. 
Для розширеного відтворення, одержання прибутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання продуктивності праці 

випереджали темпи зростання її оплати. Якщо такого принципу не дотримуватись, то фонд оплати праці перевитрачається, 
підвищується собівартість продукції і, відповідно зменшується сума прибутку. 

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, година) характеризується його 
індексом (Ісз), який визначають відношенням середньої зарплати за звітній період (СЗ1) до середньої зарплати в базисному періоді 
(СЗ0). Визначимо спочатку середні зарплати працівників ВАТ «МК Азовсталь» за 2008 та 2010 роки за формулою: 

СЗ=ФОП/Чссп,                                               (7) 
де ФОП – фонд оплати праці, грн.; 
    Чссп − середньооблікова кількість працівників, осіб. 

СЗ2007= 645156/ 24160= 26,7 тис. грн. 
СЗ2008= 743413/ 19964= 37,2 тис. грн. 

Розрахуємо Ісз за формулою:  
Ісз= СЗзв/ СЗмин                                              (8)              

Ісз=37,2/26,7=1,4 
Аналогічно розрахуємо індекс продуктивності праці (Іпп): 

Іпп= ППзв/ ППмин                                           (9) 
де ППзв – продуктивність праці в звітному періоді, грн.; 
    ППмин − продуктивність праці в базовому періоді, грн. 

Іпп= 1438,1/ 896,9=1,6 
Наведені дані показують, що на аналізованому підприємстві темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи 

зростання оплати праці. Визначимо суму економії (Е) за формулою: 
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Е=(( Ісз- Іпп)/ Ісз)*ФОПзв                                                   (10) 
Е=((1,4-1,6)/1,4)* 743413= -106201,9 тис. грн. 

На підприємстві ВАТ «МК Азовсталь» низькі темпи зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання 
продуктивності праці сприяли економії фонду оплати праці на суму 106201,9 тис. грн.   

Використання факторного аналізу при дослідженні взаємодії показників продуктивності праці і її оплати значно посилює 
оцінку діяльності працівників. Тому оцінка персоналу – це цілеспрямований процес реалізації системи процедур, що виявляють 
трудовий потенціал працівників і об’єм його реалізації, з метою визначення їх цінності для підприємства і забезпечення зворотного 
зв’язку з ними.  Проблема оцінки трудового потенціалу окремих працівників, їх груп, так і підприємств в цілому є прикладом 
неформалізованих або слабо формалізованих, слабо структурованих задач, для яких немає алгоритмів рішення, це з’являється у 
наслідок неповноти, неточності, «розпливчатості» ситуацій і знань.  
          Традиційно для дослідження і оцінки ситуації привертають групу експертів, які, керуючись своїми знаннями, умінням, 
перевагами, виробляють рекомендації для рішення проблем. Особливість використання експертних методів полягає в тому, що 
маючи в своєму розпорядженні безліч суб’єктних висновків експертів, отримати результат, мало залежний від думки окремого 
експерта і є в деякому роді об’єктивним рішенням проблеми. 
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянута поширена коефіцієнтна методика оцінки персоналу як інструмент якісно нової системи управління персоналом на 
прикладі металургійного комбінату ВАТ «Азовсталь». 
SUMMARY 
The extended coefficient methodology for assessing the personnel is considered as a tool for qualitatively new personnel management system 
at the example metallurgical plant PLC «Azovstal». 
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В рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012 в Донецке строятся новые и реконструируются старые 

гостиницы. Реализация данных проектов осуществляется в условиях дефицита времени и (или) средств. Поэтому на сегодняшний 
день актуальной проблемой является решение задач оптимального управления данными проектами при заданных ограничениях 
времени или бюджета реконструкции. Также при планировании и управлении проектами менеджерам приходится решать 
следующие задачи: определять ожидаемое время завершения проекта; возможные отклонения от ожидаемого времени завершения 
проекта; сроки начала и окончания каждого из этапов; определять «критические» действия; время, на которое может задержаться 
реализация некритических работ без изменения запланированного срока окончания проекта; как распределить имеющиеся или 
привлечь дополнительные ресурсы на выполнение работ, что бы ускорить завершение проекта; какие виды контроля необходимо 
предпринять, чтобы общий бюджет проекта не был превышен [1]. Управление такими сложными проектами затруднительно 
эффективно организовать без применения специальных методов их количественного анализа и программных средств для расчета 
характеристик проектов. Решение перечисленных выше задач основано на методе сетевого планирования и управления. Основой 
метода является сетевой график [2, 3]. Возможности программы MS Project  позволяют определять основные характеристики 
проекта и не позволяют непосредственно решать задачи оптимизации проектов [4]. Применение для решения этих задач других 
программных продуктов, например надстройки «Поиск решения» программы MS Excel затруднительно в связи с тем, что в 
процессе поиска оптимального решения изменяется критический путь проекта, а следовательно целевая функция или ограничения 
задачи. Кроме того, на практике руководству желательно иметь набор альтернативных решений с различными сроками и 
расходами на реализацию проекта для выбора наиболее подходящего с учетом условий, которые не отражены в модели. Поэтому 
целью данной работы является разработка метода решения задач оптимизации проекта по времени с привлечением 
дополнительных средств.  

Задача оптимизации комплекса операций по времени с привлечением дополнительных средств формулируется следующим 

образом. Определить сроки начала 
n
ijt  и окончания 

o
ijt  операций и дополнительное количество средств ijx  вкладываемых в 

каждую операцию ),( ji , чтобы минимизировать общее время выполнения работ при условии, что задан лимит B  

дополнительных средств, и время выполнения каждой операции не может быть меньше некоторого ijd . Модель задачи имеет вид: 
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где e  - множество ребер сетевой модели комплекса операций, E  - множество вершин сетевой модели комплекса 

операций, ijf  - функция продолжительности выполнения операции в зависимости от вложенных средств. 

Рассмотрим решение данной задачи на примере проекта «Реконструкция гостиницы». Проект содержит следующие 
основные этапы по подготовке и проведению строительных работ (табл. 1). Каждое из перечисленных мероприятий может 
рассматриваться как независимая стадия проекта, требующая собственных материальных, финансовых и людских ресурсов. Для 
каждой стадии может быть определена длительность проведения работ исходя из имеющихся ресурсов. Будем предполагать, что 
эти длительности не подвержены «случайным вариациям», но могут быть уменьшены путем вложения дополнительных средств. 

Менеджер проекта исходя из известных норм трудозатрат и тарифов, рассчитал сроки и затраты для каждого этапа в двух 
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случаях: без использования сверхурочных работ и в случае максимально возможного их использования. Руководство предприятия 
требует завершить проект за 7 недель. 

1. Возможно, ли выполнить требование руководства по срокам? Какие минимальные затраты при этом необходимы? 
2. Какова минимальная длительность проекта при условии, что бюджет проекта не может превышать 7000 у.е.? 
3. Начнем с создания проекта «Реконструкция гостиницы» в MS Project. Для этого внесем из табл. 1 данные об этапах 

проекта: название, нормальная длительность и предшественники. Также отформатируем диаграмму Ганта для того, чтобы 
отобразить критический путь. В результате получим диаграмму Ганта в таком виде как на рис. 1. По этой диаграмме видим, что 
этапы A, D, E, G являются критическими. Для того чтобы определить критические пути рассмотрим сетевую диаграмму (рис. 2). 

Таблица 1 
Характеристики проекта «Реконструкция гостиницы» 

Нормальные Со сверхурочными работами 
Этап Предшест-венник 

Длительность, дни Издержки, у.е Длительность, дни Издержки, у.е 

A - 12 120 8 220 
B A 6 40 4 100 
C B 6 50 6 100 
D A 4 100 3 120 
E D 14 100 8 190 
F B, D 16 200 10 320 
G E 16 120 9 260 
H D 6 10 4 20 

По сетевой диаграмме видно, что критический путь только один ADEG. Вызвав меню Проект   Сведения о проекте    
Статистика… можно установить, что длительность проекта при нормальной продолжительности всех стадий составляет 46 
рабочих дней или 9 недель и 1 день (5 рабочих дней в неделе). 

 

 
 

Рис. 1. Ввод данных и диаграмма Ганта проекта «Реконструкция гостиницы» 
 

 
Рис. 2. Сетевая диаграмма проекта «Реконструкция гостиницы» 

 
По условию задачи длительность проекта можно сократить только за счет сверхурочных работ. Для расчета стоимости 

сокращенного проекта определим стоимость сверхурочных работ (табл. 2). 
Таблица 2 

Характеристики проекта «Реконструкция гостиницы» 
Нормальные Со сверхурочными работами 

Этап Длитель-ность, 
дни 

Издержки, у.е 
Длитель-ность, 

дни 
Издержки, у.е 

Нормаль-ные 
издержки, 
у.е./день 

Цена сферх-
урочных 

Рост цены 

A 12 120 8 220 10,00 35,00 25,00 
B 6 40 4 10 6,67 36,67 30,00 
C 6 50 6 10 8,33 --- --- 
D 4 100 3 120 25,00 45,00 20,00 
E 14 100 8 190 7,14 22,14 15,00 
F 16 200 10 320 12,50 32,50 20,00 
G 16 120 9 260 7,50 27,50 20,00 
H 6 10 4 20 1,67 6,67 5,00 
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Для введения данных в MS Project о нормальной стоимости и стоимости сверхурочных работ проекта сначала зададим 
ресурсы для каждой стадии. Назовем их также как и этапы, но малыми буквами. Для этого вызовем диалоговое окно «Сведения о 
задаче» (вызывается двойным щелчком левой кнопки мыши по названию ресурса), на вкладке «Ресурсы». После ввода ресурсов 
нужно щелкнуть меню Окно  Разделить. В результате в нижней части экрана откроется окно «Ресурсы и предшественники», в 
котором нужно двойным щелчком нужно вызвать контекстное меню и выбрать окно трудозатраты ресурсов (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Ввод данных о ресурсах проекта «Реконструкция гостиницы» (1 шаг) 
 

В этом окне можно задавать сверхурочную работу в соответствующем столбце. Но сначала нужно задать стоимости 
ресурсов. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по названию ресурса вызовет диалоговое окно «Сведения о ресурсе». На вкладке 
«Расходы» этого окна можно задать стоимости нормальной работы («Стандартная ставка») и стоимости сверхурочных («Ставка 
сверхурочных»). После того как все данные о стоимости ресурсов введены, можно снова посмотреть статистику проекта. Там 
теперь отображается информация о стоимости проекта при нормальной продолжительности всех стадий – 5 919,84 у.е. (рис. 4). 
После ввода данных о назначении сверхурочных работ эти данные будут автоматически пересчитываться. 

 

 
 

Рис. 4. Получение данных о длительности и затратах проекта «Реконструкция гостиницы» 
 
Идея метода определения минимальной стоимости при заданной продолжительности (7недель или 35 рабочих дней) 

состоит в том, что бы проводить сокращение длительности критических этапов на 1 единицу за один шаг. При этом на каждом 
этапе нужно выбирать стадию, сокращение которой стоит дешевле остальных критических стадий. Сокращение критической 
стадии сразу на две и более единиц может привести к тому, что мы не получим оптимальное решение, так как можем пропустить 
шаг после которого критическая стадия стала не критической и ее сокращение приведет к бесполезным затратам материальных 
ресурсов. 

Итак, по таблице 2 определим, что самая дешевая для сокращения критическая стадия  - E. Отметим также, что ее можно 
сократить не более чем до 8 рабочих дней. Отображение данных о ресурсах проекта до начала сокращения проекта показано на рис. 
5. Результаты пошагового сокращения приведены в таблице 3. Анализируя эти результаты, видим, что стадию E пришлось 
сократить на максимально возможный срок – на 6 рабочих дней, после чего она так и осталась критической. Затем была сокращена 
стадия D также на максимально возможный срок – на 1 рабочий день. 

 

 
 

Рис. 5. Отображение данных о ресурсах проекта «Реконструкция гостиницы» 
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Рис. 6. Отображение данных проекта «Реконструкция гостиницы» на 11 шаге сокращения длительности 
 

 
 

Рис. 7. Сетевая диаграмма проекта «Реконструкция гостиницы» после 12 шага сокращения длительности 
 

Таблица 3. 
Результаты сокращения проекта «Разработка и внедрение нового вида продукта» 

 

Продолжительность 
Шаг Сокращаемая стадия 

стадии проекта 
Затраты 

1 E 13 45 6 039,84 у.е. 
2 E 12 44 6 159,84 у.е. 
3 E 11 43 6 279,84 у.е. 
4 E 10 42 6 339,84 у.е. 
5 E 9 41 6 519,84 у.е. 
6 E 8 40 6 639,84 у.е. 
7 D 3 39 6 799,84 у.е. 
8 G 15 38 6 959,84 у.е. 
9 G 14 37 7 119,84 у.е. 

10 G 13 36 7 279,84 у.е 
11 G 12 35 7 439,84 у.е 
12 G 11 34 7 599,84 у.е 
13 G 10 34 7 759,84 у.е 
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Рис. 8. Сетевая диаграмма проекта «Реконструкция гостиницы» после 13 шага сокращения длительности 

 
На 8-ом шаге, после сокращения стадии G на 1 один день была достигнута минимальная длительность проекта при 

бюджете 7000 у.е. – 38 рабочих дней (ответ на второй вопрос задачи). На 11 – ом шаге была достигнута длительность проекта – 35 
рабочих дней (7 недель) при этом минимальные расходы составили 7 439,84 у.е. (ответ на первый вопрос задачи). Также отметим, 
что с первого по 11-ый шаг сокращения проекта критический путь не менялся, а после 12 и 13 шага он изменился, что отражено на 
сетевых диаграммах (рис. 7, 8). Отметим также, что на 13 – ом шаге сокращение критической стадии не приводит к сокращению 
длительности всего проекта, так как на данном этапе имеется уже два критических пути (1-2-6) и (1-4-5-7) (рис. 8). Путь (1-4-6) не 
является критическим, так как его длина составляет 12+3+16=31 день, что меньше 34 дней – длины вышеперечисленных 
критических путей.  

Следовательно, делаем вывод, что проект может быть завершен за 7 недель и при этом минимальные затраты составят 7 
439,84 у.е. Если же бюджет проекта ограничен суммой в 7000 у.е., то его минимально возможная длительность 38 рабочих дней. 

Таким образом, предложенный метод позволяет решить задачу оптимизации проекта по времени с привлечением 
дополнительных средств и представляет руководству проекта возможность выбора решения из набора альтернатив с различными 
сроками и бюджетами проекта. Дальнейшее развитие данного метода предполагается рассмотреть при реализации крупных 
проектов (более 30 стадий). При оптимизации крупных проектов  планируется выделять стадии проектов и подстадии и проводить 
оптимизацию всего проекта в несколько этапов (в зависимости от количества уровней подстадий). 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается проблема оптимизации проекта по времени с привлечением дополнительных средств. Предложен метод 
пошагового сокращения критических стадий проекта, начиная с самой дешевой. Приведен пример оптимизации проекта 
«Реконструкция гостиницы» с применением средств программы MS Project. 
Ключевые слова: оптимизация проекта, сетевой график, MS Project 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядається проблема оптимізації проекту за часом із залученням додаткових коштів. Запропоновано метод покрокового 
скорочення критичних стадій проекту, починаючи з найдешевшої. Наведено приклад оптимізації проекту «Реконструкція готелю» 
із застосуванням засобів програми MS Project.  
Ключові слова: оптимізація проекту, мережевий графік, MS Project 
SUMMARY 
The paper considers the problem of optimization of the project on time, with additional funds. We propose a method of stepwise reduction of 
the critical stages of the project, starting with the cheapest. An example of optimization of the project "Reconstruction of hotel" with the use 
of software MS Project. 
Key words: optimization of the project, roadmap, MS Project. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ПЛАНИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
 

Пелашенко А.В., ассистент кафедры МММЭ Донецкого национального университета 
Синицкая Е.В., ассистент кафедры МММЭ Донецкого национального университета  
 

В связи с переходом нашей страны к условиям рыночной экономики, деятельность предприятия больше не подчиняется 
интересам единого общегосударственного плана, а основывается исключительно на инициативе, умении и энергичности 
специалистов и руководителей предприятий. Планирование хозяйственной деятельности, оперативное управление производством, 
снабжение предприятия необходимыми ресурсами и сбыт готовой продукции теперь является исключительной заботой 
руководителей предприятия.  

В связи с этим наиболее значимой для деятельности предприятия стала проблема максимальной эффективности 
использования производственных ресурсов, снижение уровня незавершенного производства, сокращение сроков технологической 
подготовки производства, ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия, максимальная загрузка оборудования и 
повышение качества выпускаемой продукции. 

Эффективность функционирования промышленного предприятия зависит не только непосредственно от качества самого 
промышленного производства, но и от организации складского хозяйства и транспорта. Склады промышленных предприятий – 
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неотъемлемая часть общего технологического процесса производства, которое формирует организационные, технические и 
экономические требования к складской системе, устанавливает цели и условия ее оптимального функционирования, диктует 
условия переработки груза. Правильно организованное складское хозяйство способствует повышению ритмичности и 
организованности производства; сохранению качества продукции, материалов, сырья; улучшению использования занимаемых 
территорий; повышению эффективности работы транспорта, снижению простоев транспортных средств и транспортных расходов; 
высвобождению работников от непроизводительных погрузочно-разгрузочных и складских работ для использования их в основном 
технологическом процессе [1]. 

Соответствие стратегии управления запасами и дистрибьюции потребностям рынка позволяет максимизировать 
прибыль. Однако добиться такого соответствия бывает непросто из за сложной организации процесса поставок. Низкий уровень 
взаимодействия и недостаточная прозрачность на этапе организации поставок может вызвать накопление излишков на товарный 
дефицит, высокие издержки на этапе реализации и рост накладных расходов. В совокупности эти факторы негативно влияют на 
уровень прибыли. 

Статистика показывает, что за 2008-2010гг. объем производственных запасов находился примерно на одном уровне (рис.1) 
[2].  

В тоже время, за данный период наблюдалось резкое снижение темпов роста ВВП (рис.2). Это еще раз подтверждает то, 
что сокращение затрат на приобретение, перемещение и обслуживание необходимых товарно-материальных ценностей на 
предприятиях является актуальным. 

Запасы товарно-материальных ценностей представляют собой резерв  определенного ресурса или предметов, 
необходимых для ведения хозяйственной деятельности  предприятия. В состав товарно-материальных запасов включают. 
производственные запасы, определяемые как предметы, которые становятся частью продукции, выпускаемой фирмой. В 
производственные запасы включают также сырье, готовую продукцию, комплектующие и вспомогательные материалы и 
незавершенное производство. 

 

Динамика уровня производственных запасов 
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Рис.1. Динамика уровня производственных запасов 2008-2010г.г. млн.грн. 

Изменение объема ВВП в 2008-2010г.г.
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Рис.2. Изменение объема ВВП в2008-2010г.г., % к соответствующему кварталу предыдущего года 

 
Создание запасов сопровождается выполнением определенных функций. К ним относятся: обеспечение 

сбалансированности и эффективности  производственной деятельности,  независимость рабочих мест, необходимость учета 
колебаний спроса на продукцию, сохранение гибкости производства, обеспечение защиты от колебаний периода поставки, 
использование преимуществ экономичного размера заказа на закупку. 

Система управления запасами представляет собой совокупность правил и способов регулирования, с помощью которых 
можно контролировать уровни запасов и определять, какую величину запаса необходимо поддерживать и каким должен быть 
объем заказа. 

В процесс управления запасами включают систему отслеживания и учета наличных запасов и стадий исполнения, 
надежное прогнозирование спроса, постоянной сбор и обработку информации о сроках производства и доставки, оценку стоимости 
поддержания и величины запасов (гарантийный запас), стоимости заказов и возможных дополнительных издержек, создание 
системы классификации запасов. 

Чтобы сохранить сбалансированность, целенаправленность и координацию работы всех основных элементов системы, 
разрабатывается стратегия управления запасами. Она представляет собой последовательность решений, определяющих моменты 
поставок запасов и их объем.  

При определении стратегии управления запасами используются математические модели, позволяющие найти 
оптимальный уровень запасов, минимизирующий издержки. 

Большое количество научно-технических и технологических инноваций, а также смещение приоритетов в сфере 
производства в сторону улучшения качественных характеристик деятельности предприятия привели к формированию нового 
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научного направления в области управления потоковыми процессами – логистики, которая говорит о том, что могут существовать 
два возможных варианта построения системы производства: толкающие и тянущие системы [3]. 

Толкающая система – это такая организация движения материальных потоков, при которой ресурсы подаются с 
предыдущей операции на последующую в соответствии с заранее сформированным жестким графиком, т.е. ресурсы 
«выталкиваются» с одного звена логистической системы на другое. Толкающие системы характерны для традиционных методов 
организации производства 

Недостатком толкающей системы является то, что такой способ организации движения материальных потоков не 
учитывает в каком состоянии находится следующая операция: занята выполнением совсем другой задачи или ожидает поступления 
продукта для обработки. В результате появляются задержки в работе и рост запасов незавершенного производства. Для толкающей 
системы характерно недостаточное отслеживание спроса и обязательное создание страховых запасов.  

Одной из наиболее популярных в мире, является концепция «планирование потребностей/ресурсов» 
(requirements/resourse planning, RP) 

Базовыми системами, основанными на концепции «планирование потребностей/ресурсов», в производстве и 
снабжении являются системы «планирование потребностей в материалах/производственного планирования потребностей в 
ресурсах» (MRP I – Manufacturing Requirements Planning/ MRPII – Manufacturing Resource Planning). 

Система МRР I была разработана в США в середине 1950-х гг., однако широкое распространение, как в США, так и в 
Европе получила лишь в 1970-е гг., что было связано с развитием вычислительной техники. Микрологистические системы, 
подобные МRРI, были разработаны примерно в тот же период времени и в СССР и первоначально широко применялись в военно-
промышленном комплексе. Обычная практика использования систем МRРI в бизнесе связана с планированием и контролем 
процедур заказа и снабжения (закупок) материальных ресурсов, как правило, широкой номенклатуры для промышленных 
предприятий-изготовителей машиностроительной продукции. Проблемы, возникающие в процессе внедрения системы МRРI, 
относятся к разработке информационного, программно-математического обеспечения расчетов и выбору комплекса 
вычислительной и оргтехники. Целью внедрения МRРI является повышение эффективности и качества планирования потребности 
в ресурсах, снижение уровня запасов материальных ресурсов и готовой продукции, совершенствование процедур контроля за 
уровнем запасов и уменьшение затрат, связанных с этими логистическими функциями [5]. 

Системы МRРI в узком смысле состоят из ряда логически связанных процедур, решающих правил и требований, 
переводящих производственное расписание в «цепочку требований», которые синхронизированы во времени, а также 
запланированного покрытия этих требований для каждой единицы запаса компонентов, необходимых для выполнения расписания. 
Система МRР перепланирует последовательность требований и покрытий в результате изменений либо в производственном 
расписании, либо в структуре запасов, либо в характеристиках продукта. 

Системы МRРI преимущественно используются, когда спрос на исходные материальные ресурсы сильно зависит от 
спроса потребителей на конечную продукцию. Система МRРI может работать с широкой номенклатурой материальных ресурсов 
(много ассортиментными исходными материальными потоками).  

К недостаткам микрологистических систем основанных на МRР – подходе  можно отнести значительный объем 
вычислений, подготовки и предварительной обработки большого объема исходной информации, что увеличивает длительность 
производственного периода и логистического цикла; возрастание логистических издержек на обработку заказов и транспортировку 
при стремлении фирмы уменьшить уровень запасов или перейти на выпуск готовой продукции в малых объемах с высокой 
периодичностью; нечувствительность к кратковременным изменениям спроса, так как они основаны на контроле и пополнении 
уровня запасов в фиксированных точках прохождения заказа; значительное число отказов в системе из-за ее большой размерности 
и перегруженности. 

Эти недостатки накладываются на общий недостаток, присущий всем микрологистическим системам «толкающего» 
типа, к которым относятся и системы МRРI, а именно: недостаточно строгое отслеживание спроса с обязательным наличием 
страховых запасов. 

Выявленные недостатки и некоторые ограничения использования системы МRРI обусловили необходимость ее 
совершенствования и стимулировали разработки второго поколения этих систем, получивших использование в США и Западной 
Европе с начала 1980-х гг. Это поколение логистических систем получило название системы МRРII. Второе поколение системы 
МRР включает как функции системы МRРI, так и новые функции, а именно: планирование потребности в продукции 
производственно-технического назначения (функция МRР I); автоматизированное проектирование; управление технологическими 
процессами и другие. 

Системы МRРII представляют собой интегрированные микрологистические системы, в которых объединены финансовое 
планирование и логистические операции [4]. В настоящее время системы МRРII рассматриваются как эффективный инструмент 
планирования для реализации стратегических целей фирмы в логистике, маркетинге, производстве и финансах. Системы МRР II 
являются эффективным инструментом внутрифирменного планирования, позволяющим претворять на практике логистическую 
концепцию интеграции функциональных сфер бизнеса при управлении материальными потоками. Преимуществом систем МRРII 
перед систем МRРI является более полное удовлетворение потребительского спроса, достигаемое путем сокращения 
продолжительности производственных циклов, уменьшения запасов, лучшей организации поставок, более быстрой реакции на 
изменения спроса. Системы МRРII обеспечивают большую гибкость планирования и способствуют уменьшению логистических 
издержек по управлению запасами. 

В системе МRРII дополнительно (по сравнению с системой МRРI) решается комплекс задач контроля и регулирования 
уровней запасов. При решении задач управления запасами производится обработка и корректировка информации о приходе, 
наличии и движении сырья и материалов, учет запасов по каждой номенклатурной позиции сырья и материалов, мест складского 
хранения. 

За последние десятилетия большое распространение получила методика усовершенствованного, или синхронного, 
планирования (Advanced Planning and Scheduling), (APS). Считается, что именно эта методика, появление которой датируется 
примерно 1995 годом, со временем вытеснит из обихода метод управления MRPII.  

Структурно указанный метод может быть разделен на две части - первая связана с планированием производства и 
снабжения, вторая - с диспетчеризацией производства. Алгоритм работы первой части схож с алгоритмом работы MRPII. 
Существует, однако, небольшое, но существенное различие. Планирование по алгоритму MRPII выполняется по рекурсивной 
схеме. Такой процесс занимает значительное время, поэтому, как правило, не может производиться постоянно (на ежедневной или 
даже на еженедельной основе). Однако при  таком производстве, а также в условиях жесткой конкуренции алгоритм планирования 
MRPII начинает давать неудовлетворительные результаты по срокам выполнения заказа и по точности соблюдения сроков. 

Алгоритм расчета APS лишен этих недостатков, так как за один раз рассчитывает необходимые закупки и производство, 
учитывая существующие (ограниченные) мощности и выполняемые производственные задания. Кроме того, благодаря 
использованию иной математической модели расчет планов производится намного быстрее — он занимает всего несколько минут 
(в отличие от нескольких часов при использовании стандартных систем MRPII). 

Второй вариант организации логистических процессов – тянущая система. Это такая организация движения 
материальных потоков, при которой ресурсы подаются («вытягиваются») на следующую технологическую операцию с 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 206

предыдущей по мере необходимости. Поэтому жесткий график движения материальных потоков отсутствует. Размещение заказов 
на пополнение запасов ресурсов или готовой продукции происходит, когда их количество достигает критического уровня. При 
данном способе организации производства центральная система не вмешивается в обмен материальными потоками между 
различными участками предприятия, не устанавливает для них текущих производственных заданий. Производственная программа 
отдельного технологического звена определяется размером заказа последующего звена. 

При тянущей системе закупочная стратегия ориентирована на небольшое число поставщиков, поставки 
осуществляются часто, небольшими партиями и строго по графику, что позволяет снизить затраты на хранение. Однако, следует 
отметить, что процесс восполнения запасов не осуществляется мгновенно, то есть требует некоторого времени, в течение которого 
производство простаивает. При моделировании процесса пополнения запасов можно простой интерпретировать как выход 
производства из строя, а время пополнения запасов – как время его восстановления. 

Наиболее широко распространенной в мире тянущей логистической концепцией является концепция «точно в срок» 
(Just-in-time). Это концепция построения логистической системы, основанная на синхронизации процессов доставки материальных 
ресурсов и готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической системы в них нуждаются, 
с целью минимизации затрат на хранение запасов. 

Основной целью логистической концепции «точно в срок» является максимальная интеграция всех функций фирмы 
для минимизации уровня запасов в логистической системе, обеспечение высокой надежности и уровня качества продукции и 
сервиса. 

Системы «точно в срок» использую гибкие производственные технологии выпуска небольших объемов готовой 
продукции группового ассортимента, основываясь на прогнозируемом объеме покупательского спроса. 

На практике также к тянущим внутрипроизводственным логистическим системам относят систему «KANBAN» (в 
переводе с японского - карточка). Эта система позволяет существенно снизить производственные запасы ускорить оборачиваемость 
оборотных средств, улучшить качество выпускаемой продукции. 

Система КАNВАN представляет собой первую реализацию «тянущих» микрологистических систем в производстве, при 
использовании которых организация поточного производства обработки (сборки) изделий осуществляется по этапам (разработана 
корпорацией Toyota Motor). Каждый последующий этап сам «вытягивает» производимое изделие с предыдущего участка по мере 
необходимости. Основные принципы данной системы следующие: рациональная организация и сбалансированность производства; 
всеобщий контроль качества на всех стадиях производственного процесса и качества исходных материальных ресурсов у 
поставщиков; партнерство только с надежными поставщиками и перевозчиками; повышенная профессиональная ответственность и 
высокая трудовая дисциплина всего персонала [5]. 

Система KANBAN - информационная система, обеспечивающая оперативное регулирование количества произведенной 
продукции и организации непрерывного производственного потока, способного к быстрой перестройке и практически не 
требующего страховых запасов. 

Сущность данной системы заключается в том, что все производственные подразделения завода, включая линии конечной 
сборки, снабжаются материальными ресурсами только в том количестве и к такому сроку, которые необходимы для выполнения 
заказа, заданного подразделением-потребителем. Таким образом, в отличие от традиционного подхода к производству (когда на 
каждом этапе имело место «выталкивание» обрабатываемого изделия на следующий этап независимо от того, готово ли 
производство принять его на следующий этап или нет) структурное подразделение-производитель не имеет общего жесткого 
графика производства, а оптимизирует свою работу в пределах заказа подразделения фирмы, осуществляющего операции на 
последующей стадии производственно-технологического цикла. 

Практическое использование системы KANBAN или ее модифицированных версий позволяет значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции; сократить логистический цикл, существенно повысив тем самым оборачиваемость оборотного 
капитала фирм; снизить себестоимость производства; практически исключить страховые запасы и значительно уменьшить объем 
незавершенного производства. 

Развитием концепции «точно в срок», включающей в себя элементы логистических систем MRP и KANBAN является 
концепция «тощего производства» («стройного производства») (Lean Production). Сущность этой концепции заключается в 
соединении высокого качества; небольшого размера производственных партий; низкого уровня запасов; 
высококвалифицированного персонала и гибких производственных технологий. Основными целями концепции «стройного 
производства» являются высокие стандарты качества продукции, низкие производственные издержки, быстрое реагирование на 
изменения потребительского спроса и минимальное время переналадки оборудования. 

В результате применения систем «Канбан» и MRP снижаются уровни запасов материальных ресурсов, используются 
минимальные страховые запасы без складирования сырья и материалов. В соответствии с концепцией «точно в срок» налажено 
партнерство с ограниченным количеством надежных поставщиков и всеобщий контроль качества. 

Основные принципы данной концепции следующие: достижение высокого качества продукции, уменьшение размера 
партий производимой продукции и времени производства, обеспечение низкого уровня запасов, подготовка 
высококвалифицированного персонала, использование гибкого оборудования и коротких периодов его переналадки. 

В концепции реализуется идея сочетания низкой себестоимости при больших объемах массового производства и 
разнообразия продукции и гибкости мелкосерийного производства. Уменьшение запасов и времени производства позволяет 
значительно увеличить гибкость производственного процесса, быстрее реагировать на изменение рыночного спроса.  

Концепция «стройного производства» частично основывается на принципе «тянущих» систем. Применительно к этой 
концепции данный принцип означает: отсутствие складов, только минимальные запасы на полках, все запасы – на рабочих местах, 
то есть следует использовать лишь те компоненты, которые необходимы для удовлетворения заказа потребителей [1]. 

В зарубежной практике среди прочих микрологистических концепций за последнее десятилетие большое 
распространение получили различные варианты концепции «Логистика, ориентированная на спрос» (demand-driven techniques 
,(DDT)). Эта концепция в основном разрабатывалась как модификация концепции RP в плане улучшения реакции на изменение 
потребительского спроса. Наиболее известными являются четыре варианта концепции: «Точки заказа (перезаказа)», «Быстрого 
реагирования», «Непрерывного пополнения запасов» и «Автоматического пополнения запасов» [6]. 

Концепция «точки заказа» (перезаказа) (rules based reorder (RBR)) использует одну из старейших методик контроля и 
управления запасами, основанную на точке заказа (перезаказа) ROP (reorder point) и статистических параметрах расхода 
продукции. Эта концепция применяется для определения и оптимизации уровня страховых запасов в целях элиминирования 

колебаний спроса. Эффективность методики RОР в значительной степени зависит от точности прогнозирования спроса, вследствие 
чего она получила практическое применение только с момента развития информационных технологий. Сфера использования 
концепции RBR – это в основном регулирование уровня страховых запасов, причем в тех или иных вариантах определения точек 
заказа используются другие методы «реагирования на спрос». 

Концепция «Быстрого реагирования» (quick response, (QR)) представляет собой логистическую координацию между 
розничными торговцами и оптовиками с целью улучшения продвижения готовой продукции в их распределительных сетях в ответ 
на предполагаемые изменения спроса. Реализация этой концепции осуществляется путем мониторинга продаж в розничной 
торговле и передачи оптовикам информации об объеме продаж по специфицированной номенклатуре и ассортименту и от 
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оптовиков – производителям готовой продукции. Информационная поддержка обеспечивает разделение процесса «быстрого 
реагирования» между розничными торговцами, оптовиками и производителями. 

Применение концепции «Быстрого реагирования» позволяет уменьшить запасы готовой продукции до требуемого 
уровня, но не ниже величины, способной быстро удовлетворить потребительский спрос, и в то же время значительно повысить 
оборачиваемость запасов. 

Логистическая стратегия «Непрерывного пополнения запасов» (continuous replenishment, (CR)) является модификацией 
концепции «быстрого реагирования» и предназначена для устранения необходимости в заказах на пополнение запасов готовой 
продукции. Целью данной стратегии является установление эффективного логистического плана, направленного на непрерывное 
пополнение запасов готовой продукции у розничных торговцев. Путем ежедневной обработки информации об объеме продаж у 
розничных торговцев и отправок готовой продукции от оптовиков поставщик (фирма-производитель) рассчитывает необходимую 
суммарную потребность в количестве и ассортименте товаров. Затем достигается соглашение между поставщиком, оптовиками и 
розничными торговцами на пополнение их запасов готовой продукции путем подписания обязательства по закупкам. Поставщик на 
основе обработки информации о продажах и прогнозе спроса непрерывно (или с высокой периодичностью) пополняет запасы у 
розничных торговцев непосредственно или через оптовых посредников. Согласно концепции «непрерывного пополнения запасов», 
для эффективной работы необходимо выполнение двух основных условий: во-первых, должна быть обеспечена достоверная 
информация от розничных торговцев и надежная доставка готовой продукции; во-вторых, размеры грузовых отправок должны 
максимально соответствовать грузовместимости транспортных средств. 

Дальнейшим развитием стратегий «Быстрого реагирования» и «Непрерывного пополнения запасов» явилась 
логистическая концепция «автоматического пополнения запасов» (automatic replenishment, AR). Данная концепция обеспечивает 
поставщиков (производителей готовой продукции) необходимым набором правил для принятия решений по товарным 
характеристикам и категориям. Путем применения стратегии «Автоматического пополнения запасов» поставщик может 
удовлетворить потребности розничных торговцев в товарной категории за счет устранения необходимости отслеживания 
единичных продаж и уровня запасов для товаров быстрой реализации. Эта стратегия позволяет также уменьшить затраты 
розничных торговцев, связанные с формированием товарных запасов. 

При переходе на новые стратегии, как производства, так и логистики изменяются стратегии всего предприятия. 
Отправной точкой решения этой глобальной задачи фирмы являются, во-первых, развитие принципов стратегий на предприятиях; 
во-вторых, концептуальные положения по соотношению целей и стратегий фирмы, а также по составу, содержанию и иерархии 
стратегий фирмы. 

Однако в современных практических проектах и реалиях освоения основных стратегий производства и логистики 
используется традиционный подход, который выражается в том, что новые стратегии проектируются и реализуются только как 
дополняющие друг друга. 

Для развития новых стратегий в производстве необходимо использовать совокупно интегрированный организационный 
подход, или совокупно интегрированное производство (СИП). 

Основные принципы данного подхода следующие: отказ от разделения труда на отдельные операции путем 
хронометрирования (тейлоризма) и переход к управлению производством на основе интеграции всех оперативных функций и задач 
на предприятии. 

Применение концепции СИП позволит ликвидировать точки пересечения технологических и логистических потоков. 
В настоящее время создан фундамент для интенсивного внедрения логистической концепции управления в сферах 

производства и обращения экономики страны, однако необходимы быстрое и качественная подготовка кадров, развитие и 
совершенствование производственной, технической и технологической базы логистики в различных отраслях экономики, а также 
создание логистических товаропроизводящих структур микро– и макрологистических систем различного уровня.  
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логистических концепций. Выявлены некоторые достоинства и недостатки существующих систем. 
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Постановка проблемы. Задача определения степени риска банкротства предприятий, как угрозы для благополучия 

предприятий и их персонала, является актуальной как для собственников предприятия, так и для его кредиторов. Поэтому 
вызывают интерес любые научно обоснованные методики оценки риска банкротства [1]. 
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Степень разработанности проблемы. В практике экономического и финансового анализа очень хорошо известен ряд 
показателей, характеризующих отдельные стороны текущего финансового и экономического положения предприятия. Сюда 
относятся показатели ликвидности, рентабельности, устойчивости, оборачиваемости капитала, прибыльности и т.д. По ряду 
показателей известны некие нормативы, характеризующие их значение положительно или отрицательно. Например, когда 
собственные средства предприятия превышают половину всех пассивов, соответствующий этой пропорции коэффициент 
автономии больше 0.5, и это его значение считается “хорошим” (соответственно, когда оно меньше 0.5 - “плохим”). Но в 
большинстве случаев показатели, оцениваемые при анализе, однозначно нормировать невозможно. Это связано со спецификой 
отраслей экономики, с текущими особенностями действующих предприятий, с состоянием экономической среды, в которой они 
работают. Тем не менее, любое заинтересованное положением предприятия лицо (руководитель, инвестор, кредитор, аудитор и 
т.д.), далее именуемое лицом, принимающим решения (ЛПР), не довольствуется простой количественной оценкой показателей. Для 
ЛПР важно знать, приемлемы ли полученные значения, хороши ли они, и в какой степени. Кроме того, ЛПР стремится установить 
логическую связь количественных значений показателей выделенной группы с риском банкротства. То есть ЛПР не может быть 
удовлетворено бинарной оценкой “хорошо - плохо”, его интересуют оттенки ситуации и экономическая интерпретация этих 
оценочных значений. Задача осложняется тем, что показателей много, изменяются они зачастую разнонаправленно, и поэтому ЛПР 
стремится “свернуть” набор всех исследуемых частных финансовых и кадровых  показателей в один комплексный, по значению 
которого и судить о степени благополучия (“живучести”) фирмы, и наука пытается идти навстречу подобным запросам. 

Цель статьи - систематизация Z показателей, сопряженных с вероятностью предполагаемого банкротства предприятий из-за 
старения ЛПР и поиска оптимального возраста персонала - эвристической зоны его деятельности. 

Изложение основного материала. В анализе хорошо известны так называемые Z- показатели, сопряженные с вероятностью 
предполагаемого банкротства: 


)(i

ii XaZ ,                                                              ( 1) 

где Xi- функции показателей бухгалтерской отчетности, 
ai- веса в свертке, получаемые на основе так называемого дискриминантного анализа выборки предприятий, часть из 

которых обанкротилась. 
Также устанавливаются пороговые нормативы Z1 и Z2 когда Z1Z2, вероятность банкротства предприятия высока, когда 

Z1Z2 - вероятность банкротства низка, Z1 Z Z2- состояние предприятия не определимо. Этот метод, разработанный в 1968 г.         
Э. Альтманом, получил широкое признание на всех континентах [2] и продолжает широко использоваться в анализе, в том числе и 
в Украине [3]. 

Сопоставление данных, полученных для ряда стран, показывает, что веса в Z-свертке и пороговый интервал [Z1, Z2] сильно 
разнятся не только от страны к стране, но и от года к году в рамках одной страны (можно сопоставить выводы Альтмана о 
положении предприятий США за 10 лет анализа). Получается, что Z - методы Альтмана не обладают устойчивостью к вариациям в 
исходных данных. Статистика, на которую опирается Альтман и его последователи, возможно, и репрезентативна, но она не 
обладает важным свойством статистической однородности выборки событий. Одно дело, когда статистика применяется к выборке 
радиодеталей из одной произведенной партии, а другое, - когда она применяется к фирмам с различной организационно-
технической спецификой, со своими уникальными рыночными нишами и персоналом, стратегиями и целями, фазами жизненного 
цикла и т.д. Здесь невозможно говорить о статистической однородности событий, и, следовательно, допустимость применения 
вероятностных методов, самого термина “вероятность банкротства и персонала” ставится под сомнение. “Понятия случайности и 
неопределенности имеют тенденцию смешиваться в разговорном языке, но в языке науки уже давно произошло разграничение их 
значений” [4]. 

В переводной литературе по финансовому анализу, а также во всевозможных российских и украинских компиляциях часто 
встречается формула Альтмана образца 1968 года, и ни слова не говорится о допустимости этого соотношения в анализе 
ожидаемого банкротства. С таким же успехом в формуле Альтмана могли бы стоять любые другие веса, и это было бы столь же 
справедливо в отношении украинской  специфики, как и исходные веса. Такой подход иначе как неквалифицированным не 
назовешь. 

Словом, подход Альтмана имеет право на существование, когда в наличии (или обосновываются модельно) однородность и 
репрезентативность событий выживания/банкротства. Но ключевым ограничением этого метода является даже проблема 
качественной статистики. Дело в том, что классическая вероятность - это характеристика не отдельного объекта или события, а 
характеристика генеральной совокупности событий. Рассматривая отдельное предприятие, мы вероятностно описываем его 
отношение к полной группе. Но уникальность всякого предприятия в том, что оно может выжить и при очень слабых шансах, и, 
разумеется, наоборот. Единичность судьбы предприятия подталкивает исследователя присмотреться к предприятию пристальнее, 
расшифровать его уникальность, его специфику, а не “стричь под одну гребенку”; не искать похожести, а, напротив, 
диагностировать и описывать отличия. При таком подходе статистической вероятности места нет. Исследователь интуитивно это 
чувствует и переносит акцент с прогнозирования банкротства (которое при отсутствии полноценной статистики оборачивается 
гаданием на кофейной гуще) на распознавание сложившейся ситуации с определением дистанции, которая отделяет предприятие от 
состояния банкротства. 

В работах, относящихся к выявлению природы вероятности, появляются неклассические вероятности различных типов [1]. 
Отметим лишь два типа: валентные и аксиологические вероятности. Валентная вероятность выражает ожидаемость реализации 
гипотезы Н с учетом наличного контекста фактических свидетельств об объекте исследования Е (в частном случае, когда Е - это 
репрезентативная выборка однородных событий, тогда вероятность является статистической). Аксиологическая вероятность 
выражает ожидаемость реализации гипотезы Н с учетом контекста субъективных оценок S об объекте исследования, выдвинутых 
одним из экспертов - квалифицированных наблюдателей объекта исследования, или совокупностью экспертов. Такого рода 
вероятности уже можно применять в финансовом анализе, как это уже широко делается в экспертных системах [5] и при принятии 
решений в условиях неопределенности (например, [5, 1, 6]). Здесь понятие случайности замещается понятием ожидаемости. 
Однако обозначим еще один аспект, который делает применение неклассических вероятностей неудобным в принципе, когда есть 
гораздо более пригодный математический аппарат для исследований. 

Речь, разумеется, идет о нечетких множествах и нечеткой логике. Чем глубже исследуется предприятие, тем больше 
обнаруживается новых источников неопределенности. Декомпозиция исходной, обычно грубой и приблизительной, модели 
анализа сопряжена с растущим дефицитом количественных и качественных исходных данных. Сплошь и рядом мы сталкиваемся с 
неопределенностью, которая в принципе не может быть раскрыта однозначно и четко. Ряд параметров оказывается недоступным 
для точного измерения, и тогда в его оценке неизбежно появляется субъективный компонент, выражаемый нечеткими оценками 
типа “высокий”, “низкий”, “наиболее предпочтительный”, “весьма ожидаемый”, “скорее всего”, “маловероятно”, “не слишком” и 
т.д. Появляется то, что в науке описывается как лингвистическая переменная со своим терм-множеством значений [4], а связь 
количественного значения некоторого фактора с его качественным лингвистическим описанием задается так называемыми 
функциями принадлежности фактора нечеткому множеству. Например, связь возраста работника со значением “оптимальный 
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возраст работающего” лингвистической переменной “ Возраст ” может иметь вид рис. 1.  

 
Рис. 1. Функция принадлежности нечеткого множества “Оптимальный возраст работающих”[4] 

 
Обозначения: 
х - параметр возраста (лет),  
А - нечеткое подмножество “оптимальный возраст работающего”, 
m А(х) - функция принадлежности, m А(х) Î [0,1]. 
Когда m = 1, устанавливается 100%-я принадлежность возраста х множеству А. Напротив, при m = 0 однозначно 

констатируется непринадлежность (абсолютная неоптимальность возрастов). При 35< x< 60 мы имеем оттеночное отношение вида: 
при m > 0.5 - “скорее “да” чем “нет””, при m < 0.5 - “скорее “нет” чем “да””, и эта оттеночность имеет силу (“контрастность”), 
количественно задаваемую функцией m . 

Кривая m строится на основании: 
а) данных объективных тестов для работников различных возрастных групп, с выявлением психофизиологических 

особенностей этих групп (контекст наблюдений такого рода есть контекст свидетельств Е ); 
б) интуитивных представлений экспертов (контекст S ). 
Требования к виду функций m и к процедурам их построения изложены в соответствующей литературе [9,10]. Таким 

образом, функции принадлежности параметров нечетким множествам обладают теми же достоинствами в анализе, что и 
неклассические типы вероятностей, и вдобавок к этому они являются количественной мерой наличной информационной 
неопределенности в отношении анализируемых параметров, значение которых описывается в лингвистически нечеткой форме. 

Рассмотрим постановку задачи комплексного анализа риска банкротства. 
1. Пусть заданы два временных интервала I и II, по которым проводится сопоставительный финансовый анализ. Пусть 

предприятие в каждом из периодов характеризуется набором N финансовых показателей, построенных на основании бухгалтерской 
отчетности за период. В периоде I это показатели Х1, … , ХN со значениями хI1, …, хIN , в периоде II - те же показатели со 
значениями хII1, …, хIIN, причем предполагается, что система показателей {X} достаточна для достоверного анализа (для 
классификации и сопоставления состояний предприятия). 

2. Полное множество состояний А предприятия разбито на пять (в общем случае пересекающихся) нечетких подмножеств 
вида: 

А1 - нечеткое подмножество состояний “предельного неблагополучия (фактического банкротства)”; 
А2- нечеткое подмножество состояний “неблагополучия”; 
А3- нечеткое подмножество состояний “среднего качества”; 
А4- нечеткое подмножество состояний “относительного благополучия”; 
А5- нечеткое подмножество состояний “предельного благополучия”. 
То есть терм-множество лингвистической переменной “Состояние предприятия” состоит из пяти компонентов. Каждому из 

подмножеств А1 … А5 соответствуют свои функции принадлежности m 1(V) … m5(V), где V - комплексный показатель 
финансового состояния предприятия, причем чем выше V , тем “благополучнее” состояние предприятия. Качественный вид 
функций mi(V) представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Качественный вид функции принадлежности 

 
В дальнейшем по ходу статьи мы часто будем ссылаться на вид функций принадлежности, поэтому, во избежание изобилия 
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графиков, введем некий математический формализм, позволяющий компактное описание этих функций. Поставим в однозначное 
соответствие функции принадлежности m (V) нечеткое число: 

),,,( 4321 aaaaf ,                                                         ( 2) 

где а1 и а4 - абсциссы нижнего основания,  
      a2 и a3 - абсциссы верхнего основания трапеции (рис. 2), задающей m в области с ненулевой принадлежностью носителя 

V соответствующему нечеткому подмножеству (вся терминология в части нечетких чисел заимствована в [11, 12]). Назовем числа b 
трапециевидными или, кратко, Т - числами. 

Вернемся к комплексному показателю V. Ясно, что он функционально или алгоритмически связан с набором исходных 
финансовых показателей: 
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но вид  неизвестен и подлежит установлению. 
3. В отношении каждого показателя X1,…XN известно, как его изменение влияет на изменение V. Например, с ростом доли 

заемных средств в структуре пассивов коэффициент автономии уменьшается, что ухудшает и комплексный показатель. Это можно 
обозначить Хi¯()V¯ . Если верно это, то справедливо и обратное: Хi()V. В функциональной записи: 

)()( ii XrVr   ,                                                          ( 4) 
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В финансовом анализе обыкновением является то, что рост финансового показателя сопровождается улучшением 

состояния предприятия ( = 1). Однако есть и исключения: например, цена обслуживания обязательств или стоимость рабочей 
силы. Рост этих показателей сопряжен с ухудшением самочувствия предприятия. 

4. В качестве оценки риска банкротства введем лингвистическую переменную “Степень риска банкротства” со значениями 
{Наивысшая, Высокая, Средняя, Низкая, Незначительная}. Взаимно однозначное соответствие лингвистических переменных 
“Состояние предприятия” и “Степень риска банкротства” задана в табл. 1. 

Таблица 1 
Cоответствие лингвистических переменных “Состояние предприятия” и “Степень риска банкротства” 

Значение переменной  
“Состояние предприятия” 

Значение переменной  
“Степень риска банкротства” 

Предельное неблагополучие Наивысшая 
Неблагополучие Высокая 
Среднее качество Средняя 

Относительное благополучие Низкая 
Предельное благополучие Незначительная 

 
Тогда задача комплексного анализа может быть сформулирована следующим образом: 
1. Определить процедуру (функцию или алгоритм), связывающую набор показателей {X} с комплексным показателем V. 

Тогда, по мере получения количественных значений V и на основании функций {m} конструируется следующее утверждение: 
«Текущее состояние предприятия: 

предельно благополучно с уровнем соответствия m1(V), 
относительно благополучно с уровнем соответствия m2(V),  
среднего качества с уровнем соответствия m3(V),  
неблагополучно с уровнем соответствия m4(V),  
предельно неблагополучно с уровнем соответствия m((V)». 
Это утверждение придает определенный вес каждой из гипотез принадлежности текущего состояния предприятия к одному 

из нечетких подмножеств {А}. Лицо, принимающее решение в отношении предприятия, может удовлетвориться той гипотезой, для 
которой значение m (V) максимально, и таким образом для себя качественно оценить состояние фирмы. 

2. Определить, улучшилось или ухудшилось положение предприятия за период II по отношению к периоду I . Эта задача 
решается попутно с предыдущей: 

если VII>VI , то состояние улучшилось, 
если VII< VI - то ухудшилось. 
Качественно положительная или отрицательная динамика предприятия распознается с анализом изменений значений {m }, 

переместился ли максимум {m } из подмножества в подмножество, и если да, то в каком направлении. 
Выводы. Итак, предлагается изменить подход к анализу риска банкротства, заместив вероятностный анализ риска на анализ 

с применением нечетких множеств. Сегодня эта отрасль математики, заложенная 30 лет назад работами профессора Лофти Заде, 
бурно развивается, и применение нечетких множеств в системах принятия решения уже имеет немалую экономическую отдачу. 
Появление полноценной статистики позволит вернуться к использованию вероятностей в анализе риска и одновременно улучшить 
качество нечеткой классификации финансовых параметров предприятия. 

Предложенная методика, на самом деле, воспроизводит мыслительные человеческие процессы, основанные на 
субъективных суждениях. Мы добиваемся, чтобы предложенная модель была адекватна не только реалиям объекта исследования, 
но и специфическим особенностям познающего субъекта, а также формально очерченным границам наличной информационной 
неопределенности. То, что мы знаем об объекте исследования, и то, как мы это знаем, - все это находит отражение в логико-
математических формализмах, на которых основан метод. Мы не пытаемся строить сомнительные свертки на финансовых 
показателях, а осуществляем свертку сопоставимых компонентов принадлежности показателей к тем или иным нечетким классам и 
этим обеспечиваем корректность модели. 
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Распознавание и классификация состояний предприятий - задача, которая вне идеологии нечетких множеств вообще не 
может быть решена удовлетворительно, потому что прежде чем говорить “плохое” или “хорошее”, необходимо принять 
соглашение, как различать эти субъективные высказывания. 

Заявленный в статье подход - не окончательный, и он может быть улучшен для задач, где финансовые и кадровые  
показатели образуют иерархию, где усложняются условия классификации состояний предприятия, там, где появляется динамика 
критериев распознавания и т.д. Метод, названный V&M - метод комплексного финансового анализа, и предложенный комплексный 
показатель финансового состояния предприятия, названный V&M - показатель комплексного финансового анализа, используются в 
разработанной консультационной группой “Воронов и Максимов” программной модели “МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ и 
планирование”, проходя апробацию на широком перечне обследуемых предприятий. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье представлена методика определения степени риска банкротства предприятия с применением теории нечетких множеств. 
Выявлена зависимость между показателями состояния предприятия и степенью риска его банкротства.  
Ключевые слова: нечеткие множества, финансовый риск, степень риска банкротства, функция принадлежности. 
РЕЗЮМЕ 
У статті представлена методика визначення ступеню ризику банкрутства підприємства з використанням теорії нечітких множин. 
Виявлена залежність між показниками стану  підприємства й ступенем ризику його банкрутства.  
Ключові слова: нечіткі множини, фінансовий ризик, ступінь ризику банкрутства, функція приналежності. 
SUMMARY 
In article the technique of bankruptcy degree risk definition of the enterprise with the theory of indistinct sets possibilities is presented. 
Dependence between indicators of a condition of the enterprise and its bankruptcy degree  risk is revealed.  
Key words: indistinct sets, financial risk, degree of risk of bankruptcy, accessory function. 
 
СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ: 
1.Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами / А.О. Недосекин [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sedok.narod.ru/sc_group.html.  
2.Недосекин А.О. Простейшая оценка риска инвестиционного проекта /А.О. Недосекин // Современные аспекты экономики. -2002. 
- № 11. – С.38-45. 
3.Недосекин А.О. Стратегическое планирование с использованием нечетко-множественных описаний /А.О. Недосекин 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sedok.narod.ru/sc_group.html. 
4. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций/ А.О. Недосекин. -  СПб, Типография «Сезам», 
2002.  
5.Недосекин А.О. Оптимизация бизнес-портфеля корпорации /А.О. Недосекин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sedok.narod.ru/sc_group.html.  
6.Недосекин А.О. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях /А.О. Недосекин, А.В. Овсянко [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.vmgroup.sp.ru. 
7.Недосекин А.О. Лингвистический анализ гистограмм экономических факторов /А.О. Недосекин, С.Н. Фролов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sedok.narod.ru/sc_group.html. 
8.Недосекин А.О. Оценка риска инвестиций по NPV произвольно-нечеткой формы /А.О. Недосекин [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sedok.narod.ru/sc_group.html.  
9.Недосекин А.О Бизнес-планирование в расплывчатых условиях /А.О. Недосекин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sedok.narod.ru/sc_group.html. 
10.Недосекин А.О. Вероятностные распределения с нечеткими параметрами. /А.О. Недосекин [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: sedok.narod.ru/sc_group.html.  
11.Недосекин А.О. От вычислений со словами – к вычислениям с образцами /А.О. Недосекин [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://sedok.narod.ru/sc_group.html. 
12.Недосекин А.О. Комплексная оценка риска банкротства корпорации на основе нечетких описаний /А.О. Недосекин 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sedok.narod.ru/sc_group.html.  

 
 

СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 
 
Половян Н.С., к.е.н., доцент кафедры «Менеджмент» Донецкого национального университета 
Казакова М.Г. 
 
Существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения во многом определяются промышленным 

производством Украины, которое характеризуется высоким уровнем потребления природных ресурсов и значительным 
загрязнением окружающей природной среды. Основная причина подобного положения заключается в использовании устаревших 
технологических процессов и оборудования, низкой эффективности используемых механизмов экологического контроля и 
управления на промышленном производстве. Производственная сфера является наиболее весомым фактором техногенного влияния 
на окружающую природную среду. Именно поэтому проблема взаимосвязи экономического развития и экологической 
безопасности привлекает к себе повышенное внимание. 

В Украине уровень техногенной нагрузки на окружающую природную среду достаточно высокий. В расчете на 1 кв. км 
территории страны в воздух выбрасывается 10,7 т вредных веществ; объем токсических промышленных отходов составляет 2 т. 

Одним из наиболее опасных факторов загрязнения окружающей природной среды являются промышленные отходы. 
Инфильтрация захороненных отходов, пылеобразование в процессе их размещения, ветровая и водная эрозия и миграция 
токсичных веществ приводят к загрязнению подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, земельных ресурсов. 

Проблеме отходов посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых, исследующих общетеоретические и 
научно-методические положения экономической эффективности переработки отходов, основы организационно-экономического 
механизма управления вторичными ресурсами, различные аспекты мотивации субъектов хозяйствования, обеспечивающей 
максимально возможное извлечение ресурсов из отходов и их использование в народном хозяйстве. Это, прежде всего, Балацкий 
О.Ф., Бобылев С.Н., Вдовина Т.Н., Веклич О.А., Виговская Г.П., Губанова О.Р., Кухар В.П., Мищенко В.С., Метлова Л.П., 
Потравный И.М., Семенченко П.М., Харичков С.К., Ходжаев А.Ш., Шевчук В.Я. и др.  

На сегодняшний день научные основы формирования системы управления отходами недостаточно разработаны, что и 
актуализирует тематику данного исследования.  

                                                           
© Половян Н.С., Казакова М.Г., 2011 
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Анализ состояния промышленных отходов в Донецкой области позволяет отметить следующее. Промышленный сектор 
экономики Донецкой области характеризуется высокими удельными и абсолютными объемами образования отходов и их 
накопления в окружающей среде. Это обусловлено масштабами потребления первичного сырья, существующей структурой 
промышленного производства, устаревшими технологиями и основными фондами. 

В 2009 году вследствие производственной деятельности предприятий в Донецкой области образовалось 188,7 тыс. т 
опасных отходов (на 70,6% меньше, чем в 2008 году).  
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Рис. 1. Динамика образования и утилизации опасных отходов в 2001-2009 годах 
 
В течение 2009 года на предприятиях было утилизировано 93,9 тыс. т опасных отходов (на 21,1% меньше, чем в 2008 

году); было захоронено 47 тыс. т промышленных отходов (в 7,2 раза меньше, чем в 2008 году). К концу 2009 года в специально 
отведенных местах и объектах и на территории предприятий накопилось 6,3 млн. т промышленных отходов. 

Таблица 1 
Основные показатели обращения с отходами I-III классов опасности в 2005-2009 годах, в тыс. тонн 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Образовано опасных 
отходов 

675,5 700,3 807,1 642,5 188,7 

Получено от других 
предприятий 

12245,1 36,3 75,2 27,1 40,2 

Утилизировано  170,0 130,9 124,9 119,0 93,9 
Захоронено 66,1 156,6 203,4 337,9 47,0 
Передано другим 
предприятиям 

14038,0 1513,7 994,5 207,3 313,7 

Наличие на конец года в 
местах удаления отходов и 
на территории предприятий 

7270,1 6347,6 6182,8 6515,2 6331,8 

 
Основными источниками образования промышленных отходов являются предприятия угледобывающей, 

металлургической, машиностроительной, химической и строительной отраслей. Наибольший вклад в объемы образования отходов 
города вносят предприятия металлургической отрасли. 

Основная часть промышленных отходов (77,6% общего объема), образованных в 2009 году, относится к III классу 
опасности, 22,3% – ко II классу. Отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) было образовано 213,6 т. 

В 2009 году больше всего отходов было образовано в Мариуполе (42,5%). Более 86% суммарного количества отходов 
области хранятся на территории предприятий Макеевки. Почти все отходы I класса опасности (96%) находятся в хранилищах 
организованного складирования предприятий г.Енакиево и г.Горловки. 

В целом, Донецкая область в 2009 году по уровню образования промышленных отходов занимала 4 место среди всех 
областей Украины. На первом месте – Днепропетровская область (241,9 тыс. т), второе место – Автономная Республика Крым 
(211,2 тыс. т), третье – Николаевская область (201,0 тыс. т) и четвертое – Донецкая область (188,7 тыс. т). По количеству опасных 
отходов в специально отведенных местах или объектах и на территории предприятий Донецкая область (6331,8 тыс. т) уступает 
только Запорожской области (8259,0 тыс. т). 

Сложившаяся на сегодняшний день система управления отходами на украинских предприятиях является неэффективной, 
поскольку она базируется на традиционном обращении с отходами, основанном на их складировании, захоронении и сжигании и 
ведущем, соответственно, к интенсивному загрязнению окружающей среды. Кроме того, такое обращение с отходами 
сопровождается безвозвратными потерями невозобновляемых ресурсов. В связи с этим возникает необходимость развития системы 
управления отходами на основе долгосрочных приоритетов, а именно экологической безопасности и ресурсосбережения.  

Одним из направлений совершенствования существующей системы управления отходами является разработка системно-
динамической модели расчета суммы сбора за размещение отходов. Для построения такой модели целесообразно использовать 
программу Powersim, поскольку она позволяет не только наглядно представить процесс формирования конечного показателя, но и 
получить его прогнозное значение с учетом всех влияющих факторов. Модель представлена на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, предложенная системно-динамическая модель включает ряд взаимосвязанных показателей: объем 
производимой продукции, коэффициент отходоемкости производства, количество образовавшихся отходов, нормативы сбора за 
размещение отходов различных классов опасности, плату за размещение отходов и корректирующие коэффициенты.  

Объем производимой продукции и коэффициент отходоемкости позволяют определить количество отходов, которое 
образуется в процессе производства. Количество образовавшихся отходов, в свою очередь, и нормативы сбора за размещение 
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отходов различных классов опасности позволяют определить величину сбора за размещение отходов. На сумму сбора также 
оказывают влияние корректирующие коэффициенты, зависящие от характера оборудования и расположения места размещения 
отходов. Коэффициент отходоемкости производства берется средний для конкретного предприятия; нормативы сбора за 
размещение отходов и корректирующие коэффициенты определены в Налоговом кодексе Украины. 

Вывод 
Таким образом, модель наглядно представляет процесс формирования суммы сбора за размещение отходов, позволяет 

рассчитать ее величину с учетом всех показателей. Помимо этого, моделирование с использованием пакета Powersim способствует 
улучшению понимания поведения моделируемой системы в различных ситуациях, позволяет получить прогнозное значение 
исследуемого показателя и за счет этого разработать программу минимизации образования отходов. 
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Рис. 2. Модель расчета суммы сбора за размещение отходов 
 

РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирована существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения, которые во многом определяются 
промышленным производством Украины, характеризующимся высоким уровнем потребления природных ресурсов и значительным 
загрязнением окружающей природной среды. Выявлены основные факторы загрязнения окружающей природной среды, наиболее 
опасным из которых являются промышленные отходы. Выполнен анализ состояния промышленных отходов в Донецкой области. 
Разработана системно-динамическая модель расчета суммы сбора за размещение отходов. 
Ключевые слова: системно-динамическая модель управления отходами, механизм экологического контроля и управления, 
экологическая ситуация, нормативы сбора за размещение отходов. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізована існуюча екологічна ситуація і тенденції її зміни, які багато в чому визначаються промисловим 
виробництвом України, що характеризується високим рівнем споживання природних ресурсів і значним забрудненням 
навколишнього природного середовища. Виявлено основні чинники забруднення навколишнього природного середовища, 
найбільш небезпечними з яких є промислові відходи. Виконано аналіз стану промислових відходів в Донецькій області. Розроблено 
системно-динамічну модель розрахунку суми збору за розміщення відходів. 
Ключові слова: системно-динамічна модель управління відходами, механізм екологічного контролю і управління, екологічна 
ситуація, нормативи збору за розміщення відходів. 
SUMMARY 
Existent ecological situation and their tendencies is analysed. The industrial production of Ukraine is characterized the high level of 
consumption of natural resources and considerable pollution of natural environment. Basic factors of this pollution are exposed. The analysis 
of the state of industrial waste is executed in the Donetsk region. The system-dynamic model of calculation of sum of collection for placing 
of waste is developed. 
Keywords: system-dynamic model of waste, mechanism of ecological control and management, ecological situation, norms of duty for 
placing of waste. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА 
 
Полшков Ю.Н., к. ф.-м. н., доцент кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого национального 
университета  
 

Постановка проблемы. Под жизненным циклом товара (далее ЖЦТ) подразумевают общее время его присутствия на рынке 
от появления до исчезновения. ЖЦТ характеризуется колебаниями объёма продаж и прибыльностью реализации. На каждой его 
стадии перед предприятием (фирмой) стоят определённые задачи и имеются различные возможности, связанные с маркетинговой 
стратегией. Определив, на какой стадии находится товар, можно разработать соответствующий план маркетинга. Для этой цели 
необходимо иметь адекватную математическую модель. 

Анализ последних достижений и публикаций. Сейчас наблюдается повышенный интерес к вопросам ЖЦТ. Корпорация, 
выпустив новый товар, хотела бы знать какое время от «рождения» до «смерти» ему уготовано. Это мир огромных прибылей, в 
котором загодя приуготовляется «уход» старого товара, и «победное шествие» по рынку новой продукции. Эти процессы нашли 
отражение в статьях, монографиях, учебных изданиях отечественных и зарубежных учёных. Среди них: Акулов В.Б., Альберт М., 
Астахова Н.И., Бернард А., Вершигора Е.Е., Гатторна Дж., Кристофер М., Лукашевич В.В., Николайчук В.Е., Мескон М., Мильнер 
Б., Минцберг Г., Попадюк К.Н., Соловьёв Б.А., Стерлигова А.Н., Тичкиевич С., Уотсон А., Федосеев В.В., Фишер М., Харрисон А., 
Хедоури Ф., Ховард К., ван Хоек Р., Хожемпо В.В., Цыпкин Ю.А., Шив Д., Эриашвили Н.Д. и др. (см. библиографию учебника [1]). 
Отдельно хочется отметить исследователей, занимавшихся экономико-математическим моделированием в данном направлении, а 
именно – Алексеева А.А., Багиева Б.Л., Шабанову Л.Б., Кушниренко В.Н., Орлова А.И., Сенина А., Жарикова В. В., Теплякову 
М.С., Лоскутову Е.С., Истомина М. А., Кузнецова Д. О. 

Формулировка нерешённых проблем. ЖЦТ условно делят на пять этапов: внедрение, рост, зрелость, насыщение и спад. 
Внедрение – это этап появления товара на рынке и постепенного увеличения объёма продаж. Предприятие в это время практически 
не получает прибыль вследствие больших издержек, связанных с внедрением товара на рынок. Рост – этап признания товара на 
рынке и заметного увеличения прибыльности его реализации. Зрелость – это этап постепенного замедления темпов роста объёма 
продаж, т.к. товар уже получил признание большинства покупателей. Прибыль достигает максимального значения. Насыщение – 
этап, на котором объём продаж начинает снижаться. Прибыль может снижаться ещё быстрее ввиду увеличения затрат на маркетинг 
с целью укрепления конкурентоспособности товара. Спад – это этап резкого снижения объёма продаж и прибыли. В конце этапа 
товар полностью покидает рынок. 

ЖЦТ изображают в виде кривой, имеющей очертания несимметричного колокола. Например, на рис. 1 первые три этапа 
имеют большую временную длительность, чем последние два. Хотя может быть и наоборот. Всё зависит от конкретных 
статистических данных, выбранной модели и др. факторов. Поэтому первой из нерешённых проблем является удачная 
спецификация экономико-математической модели ЖЦТ. 

Определить, где начинается и кончается каждый этап, достаточно сложно. Обычно началом нового этапа считается момент, 
когда увеличение или уменьшение объёма продаж становится достаточно выраженным. Маркетинговые особенности каждого этапа 
хорошо описаны во многих учебниках (например, в [1, п. 14.7]). Поэтому второй нерешённой проблемой является отсутствие 
методики определения границ этапов ЖЦТ. 

Цель работы. Предположим, что существует трендовая зависимость объёма продаж y  от номера временного периода t . 

Эту зависимость можно найти как регрессионную функцию ( )ty f t . Требуется по небольшому количеству фактических 

данных ( ; )
ii tt y  ( 1, 2,...,i n ), характеризующих этапы внедрения и роста, спрогнозировать весь ЖЦТ. 

Данная статья продолжает исследования автора по вопросам маркетинга, начатые в работе [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид кривой ЖЦТ 

                                                           
© Полшков Ю.Н., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 215

 
Результаты исследования. Как отмечалось ранее, кривая ЖЦТ должна иметь форму несимметричного колокола. По мнению 

автора, наиболее подходит для этой цели экспоненциально-степенная функция. Модель тренда будет иметь вид: 

iat b
i i iy e t    , 

где y  – объём продаж, t  – номер временного периода, i  – номер фактического наблюдения ( 1, 2,...,i n ), i  – отклонение, 

a  и b  – неизвестные параметры. Причём 0a  , 0b  . 

Методика нахождения оценок параметров a  и b  будет обсуждаться несколько позже. Поэтому будем считать, что 

аналитический вид кривой определён:  at b
ty e t 


. 

Пусть общая длительность ЖЦТ характеризуется отрезком времени 0[0; ]T . Поставим перед собой следующие вопросы. 

Как найти общую длительность 0T ? Каким образом установить границы пяти этапов ЖЦТ?  

Для того чтобы получить прогноз длительности присутствия товара на рынке, надо решить уравнение: 


0at be t 


. 

Первый корень 0t  . Второй корень можно найти приближёнными методами. Предположим, что производитель готов 

снять товар с производства, если объём продаж будет меньше, чем 0С  денежных единиц. Решая неравенство 


0
at be t C 


, 

найдём момент времени 0t T . Это и будет ответ на первый вопрос об общей длительности ЖЦТ. 

На рис. 1 видно, что границей этапов «Зрелость» и «Насыщение» является вершина кривой ЖЦТ. Найдём точку максимума 

кривой  at b
ty e t 


, воспользовавшись необходимым условием экстремума. Для этого возьмём первую производную и 

приравняем её к нулю: 
  1 0at be t a t b    

  . 

Из последнего равенства получим 0

b
t

a
 


 (число 0 0t  , т.к.  0a   и 0b  ). Следовательно, первые три этапа 

ЖЦТ расположатся в отрезке 0[0; ]t , оставшиеся два – в 0 0[ ; ]t T . 

Предположим, что границы этапов «Внедрение» и «Рост», «Насыщение» и «Спад» находятся в точках перегиба кривой 
ЖЦТ. Для их определения найдём вторую производную и приравняем её к нулю: 

     2
2 2 2 1 0at be t a t a b t b b              

    . 

Решая квадратное уравнение 

    2
2 2 1 0a t a b t b b           , 

вычислим его дискриминант  2

4D a b   .  При выполнении условий  0a   и 0b   квадратное уравнение будет иметь два 

различных действительных корня (две точки перегиба кривой ЖЦТ). Меньший корень 
1

b b
t

a

 

   должен быть положительным, 

поэтому потребуем выполнение дополнительного условия 1b  . Больший корень будет равен 2

b b
t

a

 

 

. 

Пусть середина отрезка 1 0[ ; ]t t  является условной границей этапов «Рост» и «Зрелость». Поместим информацию о ЖЦТ 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Этапы ЖЦТ при трендовой кривой  at b
ty e t 


 (  0a  , 0b  , 1b  ) 

№ этапа Название Границы Дополнительная информация 

1 Внедрение 1[0; ]t  1

b b
t

a

 

   – меньшая точка перегиба линии тренда 

2 Рост 1 0
1; 2

t t
t

 
  

 
1 0

2

t t  – середина отрезка 1 0[ ; ]t t  

3 Зрелость 1 0
0;

2

t t
t

 
  

 
0

b
t

a
 

  – точка максимума кривой ЖЦТ  

4 Насыщение 0 2[ ; ]t t  
2

b b
t

a

 

   – большая точка перегиба линии тренда 

5 Спад 2 0[ ; ]t T  
0T  – корень неравенства 


0

at be t C 


, где 0С  – нижний 

лимит объёма продажи товара (устанавливается 
производителем) 
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Обсудим теперь методику нахождения оценок параметров a  и b . Попытаемся применить метод наименьших квадратов 
(далее МНК) [3, гл. 3]. 

Приводим нелинейную модель iat b
i i iy e t     к линейному виду. Для этих целей прологарифмируем обе части 

уравнения регрессии и введём новые обозначения 

i i i iY at bT e   , 

где ln( )i iY y , ln( )i iT t , ln( )i ie  . 

Составим сумму квадратов отклонений 

2 2

1 1

( , , ) ( )
n n

i i i i i
i i

F a b e e Y at bT
 

     . 

Согласно МНК, ( , , ) miniF a b e  . Используем необходимое условие экстремума. Находим частные производные по 

неизвестным параметрам и приравнивая их к нулю, получим систему нормальных уравнений 

2

1 1 1

2

1 1 1

( ) ( );

( ) ( ).

n n n

i i i i i
i i i

n n n

i i i i i
i i i

a t b t T t Y

a t T b T T Y

  

  

      

      


  

  
 

Решая данную систему двух линейных уравнений, найдём оценки неизвестных параметров a  и b . Приведём пример, на 
конкретных данных которого можно было бы рассмотреть особенности моделирования ЖЦТ. 

Предположим, что производитель бытовой химии начинает выпуск нового стирального порошка. Данные о продажах за 
первые 14 месяцев приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Объём продаж товара, млн. грн. 

Номер месяца 1 2 3 4 5 6 7 
Объём продаж 10 15 17 20 24 26 30 
Номер месяца 8 9 10 11 12 13 14 
Объём продаж 35 39 50 54 61 70 73 

 

Поставим перед собой цель – определить трендовую кривую  at b
ty e t 


 с помощью МНК. Вспомогательные расчёты 

поместим в табл. 3. 
Таблица 3 

Фрагмент вычислений по МНК 

it  1 2 3 … 13 14   

iy  10 15 17 … 70 73 — 

ln( )i iY y  2,302585 2,70805 2,833213 … 4,248495 4,290459 — 

ln( )i iT t  0 0,693147 1,098612 … 2,564949 2,639057 — 

2
it  1 4 9 … 169 196 1015 

2
iT  0 0,480453 1,206949 … 6,578965 6,964624 53,1185 

i it T  0 1,386294 3,295837 … 33,34434 36,9468 228,5697 

i it Y  2,302585 5,4161 8,49964 … 55,23044 60,06643 396,4897 

i iT Y  0 1,877077 3,112603 … 10,89718 11,32277 93,1645 

 
Система нормальных уравнений имеет вид: 

1015 228,5697 396,4897;

228,5697 53,1185 93,1645.

a b

a b

   
    

 

Её корни и будут оценками неизвестных параметров по МНК, а именно  0,1398a    и 2,3555b  . Т.о. линейное 

уравнение регрессии имеет вид  0,1398 2,3555tY t T     . 

Значит,  0,1398 2,3555t
ty e t   . Сумма квадратов отклонений для данной модели: 
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14 20,1398 2,3555

1

675,8474it
i i

i

y e t 



   . 

На первый взгляд может показаться, что найденная сумма квадратов отклонений будет наименьшей. Ведь считается, что в 
эконометрических исследованиях МНК является лучшим. 

Вывод оказался поспешным. Автор применил метод Ньютона (метод касательных) [4, с. 145] с таким же критерием 
оптимальности, т.е. 

 
14 2

1

( , ) miniA t B
i i

i

S A B y e t



    . 

Заметим, что метод Ньютона реализован в Microsoft Excel надстройкой «Поиск решения». Поэтому подробности расчётов 
не приводятся. 

Оценки неизвестных параметров были найдены:  0,0824A    и  2,0584B  . Модель тренда ЖЦТ, найденная по 

методу Ньютона, имеет вид  0,0824 2,0584t
ty e t   . Для неё сумма квадратов отклонений равна: 

 
14 20,0824 2,0584

1

441, 4329t
i

i

y e t 



   . 

Т.к.   ( , ) ( , )S A B S a b  , то МНК привёл к худшим оценкам параметров, чем метод Ньютона. Почему так произошло? 

Автор предположил наличие автокорреляции в остатках модели  0,1398 2,3555tY t T     , что могло 

нарушить условия применения МНК. Для проверки был применён статистический критерий Дарбина-Уотсона [5]. После 

вычислений остатков модели  0,1398 2,3555ii i i i ie Y Y Y t T        ( 1,14i  ), наблюдаемое значение критерия 

оказалось равным   
14

2
1

2
14

2

1

( )
2,2405

( )

i i
i

i
i

e e
DW

e







 



. 

По количеству наблюдений 14n  , количеству регрессоров 2m  , при уровне значимости 0,05   найдём в 

табличные значения 0,91Ld   и 1,55Ud  . Дополнительно вычислим 4 3,09Ld   и 4 2, 45Ud  . Т.к. 

4U Ud DW d   , то гипотеза о наличии автокорреляции в остатках не подтвердилась. 

Более важной является другая причина. Линейное уравнение регрессии  0,1398 2,3555tY t T     , найденное 

по МНК, имеет особенность. В нём отсутствует свободный член. Этот нюанс влияет на весь ход моделирования. 

Для МНК известно, что сумма отклонений должна равняться нулю. В нашем же примере 

14

1

3,7887i
i

e


 . Это говорит 

о том, что МНК для таких моделей применять не желательно. Метод Ньютона является более предпочтительным. 
Все дальнейшие рассуждения касаются только линии тренда ЖЦТ, найденной по методу Ньютона. Построим на одном 

графике корреляционное поле (см. табл. 2) и сглаживающую кривую (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фактические данные и линия тренда  0,0824 2,0584t
ty e t    
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Как видно, модель кривой объёма продаж достаточно хорошо аппроксимирует исходные данные. График функции имеет 
вид несимметричного колокола. 

Для того чтобы получить прогноз длительности присутствия товара на рынке, проведём следующие вычисления. 

Допустим, что производитель установил нижний лимит месячного объёма продажи стирального порошка в размере 0 2С   млн. 

грн. Решаем неравенство 
0,0824 2,0584 2te t     приближёнными методами. Т.о. 0 108T   месяцев – прогноз «жизни» 

данного товара. Определим границы этапов ЖЦТ, пользуясь сведениями из табл. 1.  
Вычисляем абсциссы точки максимума и точек перегиба и округляем до целых значений: 


0

2,0584
25

0,0824

B
t

A
    


; 

 
1 7

B B
t

A

 
  ; 

 
2 42

B B
t

A

 
  . 

Кроме того, находим 

1 0 16
2

t t
 . 

В табл. 4 поместим основные сведения, касающиеся нашего примера. 
Таблица  4 

Модель  0,0824 2,0584t
ty e t    ЖЦ стирального порошка 

№ этапа Название Границы (мес.) Точечный прогноз объёма продажи (млн. грн.) 

1 Внедрение [0;7]  (0) 0y  ; (7) 30,81817y   

2 Рост  7;16  (16) 80,42916y   

3 Зрелость  16;25   
max (25) 95,93209y y   

4 Насыщение [25;42]  (42) 68,66609y   

5 Спад [42;108]  (108) 2,073416y   

 
Рассмотрение примера окончено. Естественно, что маркетинговые службы фирм не должны слепо доверять любым 

моделям. В самих моделях необходимо учитывать обратную связь и корректировать их при поступлении новой фактической 
информации. Следует руководствоваться экономической ситуацией, опытом работы, здравым смыслом и, при необходимости, 
интуицией. 

Выводы и предложения. В данной статье была предложена экспоненциально-степенная модель ЖЦТ. Модель позволяет 
прогнозировать общее время присутствия товара на рынке. Математические особенности модели рассмотрены достаточно полно. 
Дано обоснование и методика расчёта границ этапов ЖЦТ. Исследованы возможности МНК и метода Ньютона для определения 
оценок неизвестных параметров модели. Метод Ньютона признан более предпочтительным. 
 
РЕЗЮМЕ 
Эта статья посвящена методам построения трендовых кривых жизненного цикла товара. Предложена экспоненциально-степенная 
модель. Дано обоснование адекватности модели в целом и отдельных этапов жизненного цикла товара. Алгоритм расчётов 
продемонстрирован на конкретном примере. 
Ключевые слова: жизненный цикл товара, экспоненциально-степенная модель, метод наименьших квадратов, метод Ньютона. 
РЕЗЮМЕ 
Ця стаття присвячена методам побудови трендових кривих життєвого циклу товару. Запропонована експоненціально-степенева 
модель. Надане обґрунтування адекватності моделі в цілому та окремих етапів життєвого циклу товару. Алгоритм розрахунків 
продемонстрований на конкретному прикладі. 
Ключові слова: життєвий цикл товару, експоненціально-степенева модель, метод найменших квадратів, метод Ньютона. 
SUMMARY 
In this article there is information on methods of construction trend curves of the life cycle of the goods. The writer has offered the 
exponential-power model. The scientist has justified adequacy to model as a whole and separate stages of the life cycle of the goods. The 
computing algorithm is demonstrated on a concrete example. 
Key words: the life cycle of the goods, the exponential-power model, the least squares method, Newton's method. 
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УДК 378.147 
 

АСПЕКТЫ ДИДАКТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Породников В.Д., доцент 
Михайлов А.П., ст. преподаватель Донецкого национального университета  
 

Классические дидактические принципы, формы и методы для решения задач системы дистанционного обучения сегодня 
недостаточны. Для обеспечения эффективного самостоятельного обучения необходимо создание дидактической информационной 
среды, реализуемой в форме компьютерных средств обучения, где моделируется учебный диалог. 

Информационная глобализация общества привела к тому, что самый лучший педагог не может создать среду 
опережающего обучения без Web-поддержки. 

Сеть играет роль постоянно развивающейся глобальной базы знаний. 
Виртуальный кабинет преподавателя (ВКП) необходимая среда для развития 
современного экономиста, инженера, специалиста, а достаточность во многом зависит от того как спроектирован этот 

кабинет и как с помощью него организован процесс подготовки и обучения. 
Создание такой единой информационно-образовательной среды, позволяющей создавать различные по содержанию и 

продолжительности обучения курсы является удобным инструментом, как для дистанционного обучения удалённых групп и 
отдельных слушателей, так и для создания электронной учебной среды отдельной специальноcти кафедры, вуза при решении задач 
очного обучения: электронные учебники, системы тестирования, функции форума, повышения квалификации для ППС. За основу 
такой среды была выбрана электронная оболочка Мооdle (англ. Моdular Оbject-Oriented Dinamic Learning Environmant) модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная среда. 

Мооdle - свободно распространяемая, популярная, международная платформа поддержки дистанционного обучения ( 
http://www.moodle.org/ ). В настоящий момент эта электронная оболочка используется более чем 90 вузах Украины. Помимо этого, 
уже существует международная ассоциация вузов, использующих эту оболочку, действующая в рамках проекта Виртуальный 
университет Европы и Центральной Азии, толчком к реализации которого стали инициативы Института Всемирного Банка в 
области развития дистанционного образования. 

Итак, одним из фундаментальных понятий дидактики дистанционного образования является информационная среда 
познания. По своей сути информационная среда познания представляет собой системное образование, которое в качестве базовых 
элементов включает: обучающегося; современный компьютер; информацию, содержащую социальный опыт, который отобран, 
исходя из задач развития обучающегося; компьютерные образовательные технологии, ставящие целью обеспечить усвоение 
обучающимся отобранного социального опыта. 

Поэтому образовательная среда факультета, сначала была теоретически спроектирована, а затем практически 
моделировалась в соответствии с целями обучения, специфическими особенностями контингента обучающихся и условиями 
обучения. 

Динамика образовательной среды, как объект постоянно диктует необходимость психолого-педагогической экспертизы и 
мониторинга, чтобы улучшить качество обучения и мотивации обучаемых за счёт использования последних достижений методики 
и дидактики обучения, а также разработка новых методов обучения, предполагающих активную познавательную деятельность. 

В связи с увеличивающейся открытостью образования современный процесс обучения выходит за рамки вуза, становится 
системным комплексным явлением. Сегодняшняя реальность обучения предлагает новые факты и процессы, которые нуждаются в 
дидактическом рассмотрении. Например, традиционно основных участников обучения было всегда два - ученик и учитель, а в 
дистанционном обучении появились новые типы субъектов обучения: тьютор, модератор, очные и удаленные ученики. Каковы 
должны быть дидактические основы обучения с помощью сетевых образовательных телекоммуникаций? Какие при этом 
обнаруживаются закономерности обучения? Все эти вопросы нуждаются в дидактических исследованиях. 

Дидактике необходимо разобраться в науковедческих вопросах, от решения которых будет зависеть успешность 
выполнения конкретных ожиданий. Перечислим такие вопросы: 

Что собой представляет сегодня дидактика? Как она устроена? Как воздействует на реальность, на науку, на решение 
современных проблем образования? Какова роль дидактики в современном образовании, в его проектировании, модернизации? 

В чем основные проблемы и противоречия дидактики? Какие имеются различные научные позиции, подходы? Как 
проявляется их взаимодействие? Каков ожидаемый результат? 

Существующая реальность свидетельствует о том, что имеются основания пересмотра классических принципов 
обучения, например, необходимость введения принципа интерактивности в дистанционном и очном обучении. Дидактического 
внимания требуют альтернативные формы обучения: разновозрастные, эвристические, дистанционные. 

Нужно определить роль дидактики в обеспечении перехода к новому качеству образования. Какова роль дидактики в 
системе других наук? Соотношение дидактики и педагогики, дидактики и методик. 

Под дистанционным образованием здесь понимается специальная педагогическая образовательная система, 
предполагающая организацию учебного процесса на базе телекоммуникационных и информационных технологий, средств 
Интернет; различаются понятия <дистанционного образования>, как новой формы организации обучения, занимающей 
промежуточное положение между дневной (или вечерней) и заочной формами, и <дистанционного обучения>, как нового метода 
дидактики. Основу этого нового метода составляют специальные компьютерные технологии, обеспечивающие обучение студента в 
рамках учебной дисциплины по индивидуальным оптимальным программам с управлением процессом обучения. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются различные аспекты теории и практики дистанционного обучения и дистанционного образования, как 
новой формы организации обучения, призванные помочь начинающим преподавателям высшей школы – профессионалам в 
конкретных областях, привлеченным к преподаванию в вузе, при освоении новой для них сферы деятельности – дистанционной 
педагогики. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, дистанционная педагогика. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються різні аспекти теорії та практики дистанційного навчання та дистанційної освіти, як нової форми організації 
навчання, покликані допомогти починаючим викладачам вищої школи – професіоналам у певних галузях, залучених до викладання 
у внз, при освоєнні нової для них сфери діяльності – дистанційної педагогіки. 
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, дистанційна педагогіка. 
SUMMARY 
In the article are examined different aspects of theory and practice of remote instruction and remote formation as new forms of the 
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organization of instruction, intended to help the beginning instructors of higher school – to professionals in the concrete regions, drawn to the 
teaching in VUZ (Institute of Higher Education), with the mastery of the new for them sphere of activity – remote pedagogy. 
The keywords: remote instruction, remote formation, remote pedagogy 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ  МОДЕЛЬ ПОРТОВОГО  КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА С УЧЕТОМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

ПРИБЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Постан М.Я., д-р экон. наук, профессор, Одесский национальный морской университет 
Савельева И.В.,  к.э н., доцент, Одесский национальный морской университет  

 
Введение. Эффективность работы портового контейнерного терминала (ПКТ) в значительной мере определяется 

степенью равномерности прибытия транспортных средств для выполнения погрузочных и разгрузочных работ: судов-
контейнеровозов, фидерных судов, автомашин, железнодорожных составов. По-существу, на ПКТ происходит взаимодействие 
встречных потоков  транспортных средств – груженых и порожних. Правильно спроектированный ПКТ обеспечивает надежный 
технологический процесс перегрузки контейнеров с одного вида транспорта на другой, при котором  минимальными оказываются 
непроизводительные простои, с одной стороны, транспорта, а с другой – технологического оборудования терминала.  

В силу указанного взаимодействия встречных транспортных потоков ПКТ представляет собой особый тип 
обслуживающей системы, для математического моделирования которой требуется привлечение нестандартных методов, лежащих 
на стыке теории массового обслуживания и теории управления запасами [1-5]. 

При моделировании и исследовании ПКТ в виде некоторой структурно-сложной  системы массового обслуживания  
(СМО) следует принимать в расчет, что реальные потоки транспортных средств характеризуются разной степенью нерегулярности. 
Суда-контейнеровозы, например, работают, как правило, на контейнерных линиях и прибывают в порты захода в определенный 
расписанием промежуток времени (длиной 1-5 суток). Под график их прибытия должно подстраиваться движение смежных видов 
транспорта: автомобильного, железнодорожного, речного. В то же время идеального совпадения моментов прибытия транспортных 
средств разных видов транспорта на практике достичь не удается из-за форс-мажорных факторов, сложности организации работы 
по строгому графику, субъективных факторов и др. 

Целью настоящей работы является построение и анализ вероятностной модели функционирования ПКТ, учитывающую 
полную или частичную нерегулярность прибытия транспортных средств. Такого рода исследования, как известно, являются 
необходимым этапом при проектировании ПКТ и анализе эффективности их работы. 

Постановка задачи. Пусть на ПКТ прибывает линейное судно-контейнеровоз для погрузки контейнеров, причем 
длительность его кругового рейса (без учета времени его стоянки на ПКТ) есть случайная величина с функцией распределения 

(ф.р.) )(1 tA . В частности, эта длительность может быть постоянной величиной, хотя более реалистичным предположением 

является то, что )(1 tA  есть распределение Эрланга r-го порядка ( ).1r  Контейнеры прибывают на терминал на 

автомашинах (считаем, что каждая автомашина перевозит только один контейнер). Общая численность автомашин, 
обслуживающих эти перевозки, постоянно и равно N.  Длительности круговых рейсов автомашин – взаимно независимые 

случайные величины, распределенные по одному и тому закону 2 ( ).A t  Контейнеровместимость судна равна K (все контейнеры 

исчисляются в единицах TEU), K > N. С вероятностью ia  судно погружает ровно i  контейнеров, 



K

i ia
1

.1  

Контейнеры из автомашин выгружаются на складскую площадку и оттуда же производится их погрузка на судно. 
Временем погрузки/выгрузки судна и автомашин будем пренебрегать, т.е. считаем, что оно значительно меньше, чем средние 

длины интервалов времени между прибытиями судна  и автомашин на терминал. Вместимость склада обозначим через .KE   

Обозначим через )(t  количество контейнеров, находящихся в момент времени t на складе, если .0)( t  

Отрицательные значения )(t  имеют следующий смысл: )(t  есть количество контейнеров, которое должно быть погружено 

на судно, при условии, что в момент t судно находится на ПКТ и склад пуст. Нашей основной задачей будет являться нахождение 

стационарного распределения вероятностей процесса )(t , через которое выражаются различные показатели эффективности 

работы ПКТ. 

Случайный процесс )(t , вообще говоря, не является марковским, однако может быть сведен к таковому путем 

введения дополнительных непрерывных или дискретных компонент. Проще всего такое сведение получается тогда,  когда 
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При этом допущении можно воспользоваться методом фаз Эрланга [5]. Ниже мы продемонстрируем применение этого метода на 
ряде частных случаев.   

 
3. Случай полностью нерегулярного прибытия транспортных средств на терминал 

Рассмотрим вначале наиболее простой с теоретической точки зрения случай .,121  Err  При этом )(t  

превращается в однородный марковский процесс с фазовым пространством состояний 
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{ : , 1,..., 0,  1,  ...}.i i K K       Для отыскания предельных вероятностей состояний введенного марковского 

процесса ,},)({lim)( P   iitip t   справедлива следующая система алгебраических уравнений Колмогорова:  

1 2 2 1

2 2 1
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( ) ( ) ( 1) ( ) 0, 0,1,2,...,                      (1)
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N p i N p i a p j ij i
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где ,1)( ie  если .0)0( ,0  ei  

Из уравнений (2) можно выразить рекуррентно вероятности )1(),...,1(),(  pKpKp  через вероятности 

).1(),...,1(),0( Kppp  В результате несложных преобразований получим следующую формулу:   
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Подстановка соотношения (4) в (3) приводит к такому равенству:  
 

)5(                                               .1)()(                                         
1

00 2

1   


 











Ki

i

Kl

lK

j
lja

i
jp

N
ip




 

Задача, таким образом, свелась к решению бесконечной системы уравнений (1),(5) относительно вероятностей ,...1,0 ),( iip  

Для решения этой системы можно воспользоваться обычно применяемым в таких случаях методом производящих функций. 

Обозначим ,1,)()(
0

 




zizipzP
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 и преобразуем с помощью этой производящей функции систему (1). После 

стандартных преобразований найдем 
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 Поскольку при 1z  знаменатель дроби в формуле (6) обращается в нуль, то в силу аналитичности функции )(zP  в круге 

1z  числитель этой дроби также должен обращаться в нуль, что приводит к равенству  
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Учитывая тождество  
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 а также формулу (7), перепишем формулу (6) следующим образом:   
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Вычислим ,01 )(lim zPz    воспользовавшись формулой (8) и применив правило Лопиталя: 
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Поскольку числитель дроби в (9) положителен, то  и знаменатель ее также  должен быть положительным, так как 0)1( P  (см. 

(5)). Отсюда вытекает необходимость выполнения условия  

2 1
1

K

i
i

N ia 


           (10) 

Физический смысл неравенства (10)  состоит в следующем: интенсивность потока автомашин должна быть меньше, чем  
интенсивность потока погружаемых  на судно со склада контейнеров. Нарушение этого условия приводит к чрезмерному 
скоплению контейнеров на складе (возможность этого является  следствием принятого выше в целях упрощения исследования 
предположения о неограниченной вместимости склада). 

       Для нахождения оставшихся неизвестными вероятностей  ,1,...,1,0),(  Kiip  необходимо вновь воспользоваться 

свойством аналитичности функции (6) в единичном  круге, где  многочлен 

1
1 2 2 1

1
( )   ( ) K K K i

i

K

i
D z N z Nz a z    


      имеет ровно K  нулей. Для того чтобы показать это, представим 

указанный  многочлен в виде 1 2( ) ( ) ( ),D z D z D z   где    
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Поскольку на окружности 1z  выполняется условие 
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то, согласно теореме Руше, функции )(zD  и )(1 zD  имеют одинаковое число нулей внутри и на границе единичного круга 

,1z  т.е. K  нулей. Обозначим эти нули через .,...,,,1 1210  Kzzzz  Тогда из (8) вытекает следующая система 

уравнений для нахождения :1,...,1,0),(  Kiip  
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Эта система должна решаться вместе с уравнением (5) с учетом равенства (9). 

         С помощью формулы (8) можно найти также выражение для среднего числа хранящихся на складе контейнеров, т.е. ).1(P  

Опуская элементарные вычисления, приведем лишь конечный результат:     
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 где )1(P  задается формулой (9).                                                 

           Более простой, с вычислительной точки зрения, путь решения  системы (1)-(3) заключается в учете ограниченности 

вместимости склада. Будем считать, что при ,)( Et   где E вместимость склада, автомашины, прибывающие для 

выгрузки контейнеров, становятся в очередь, ожидая свободного места на складе. При этом допущении множество состояний 

процесса )(t  становится конечным, т.е. фазовое пространство будет таким: 

                        }.,...,1,0,...,1,:{              NEKKii   

Система уравнений (1)-(3) в этом случае трансформируется в следующую систему:     



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 223

(15)                                                                       .1)(                                                             

)14(                                                     ,0)1()(-                                           

 (13)          ,1,...,2,1                                                                                                

,0)()1()1()()]([

)12(                        ,,...,1,0,0)()1()()(                   

)11(                   ,1,...,1,,0)()1()()(                   

21

1
1221

1221

122

),min(

),min(

1

0










































NE

Ki

NEiK

ij

NEiK

ij

iK

j

ip

NEpNEp

NEEEi

jpaipiNEipiNE

EijpaiNpipN

KKijpaipiKNeiNp

ij

ij

ij









 

  Поскольку уравнения (11) совпадают с уравнениями (2), то для вероятностей ,1,...,1,),(  KKiip  также 

справедливо соотношение (4). Что касается вероятностей ,,...,1,0),( Eiip   то они могут быть выражены рекуррентно через 

вероятность )0(p  с помощью уравнений (12)-(14). Вероятность )0(p  затем определяется с помощью условия нормировки 

(15). 

     Для иллюстрации сказанного рассмотрим частный случай, когда .3,1,2  ENK При этом система (11)-(15) примет 

следующий вид:  
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Из системы уравнений (16), начиная с предпоследнего, последовательно выразим все вероятности ,1,2,3,4),( iip  через 

:)0(p    
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Полученные соотношения с помощью последнего уравнения системы (16) позволяют определить вероятность :)0(p  
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       Используя стационарные вероятности, найденные в результате решения системы (11)-(15), можно вычислять различные 
показатели, характеризующие эффективность взаимодействия судна с потоком автомашин. Приведем некоторые из них. 
а) Среднее число контейнеров, хранящихся на складе, 
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б) Среднее число контейнеров, в ожидании которых простаивает судно, 
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в) Вероятность простоя судна в ожидании подвоза контейнеров автомашинами 
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г) Среднее число автомашин, ожидающих начала выгрузки, 
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4. Случай ограниченной регулярности прибытия судна на терминал 

     Проанализируем теперь более общий, чем изучавшийся в п.3, случай, считая, что .1 ,1 21  rrr  Здесь можно говорить 

об ограниченной регулярности прибытия судна на терминал, поскольку при больших значениях параметра r  и фиксированной 

величине 1/ r  время между уходом судна из ПКТ до следующего момента его прибытия будет мало отличаться от постоянной 

величины. Для моделирования такой обслуживающей системы воспользуемся обычно применяемым в такой ситуации методом фаз 

Эрланга [5]. Обозначим через )(t  номер текущего этапа движения судна в момент времени t  и введем в рассмотрение 

однородный марковский процесс )),(),(( tt   где компонента )(t  сохраняет прежний смысл. Этот марковский процесс 

определен над фазовым пространством состояний 

                     }.0,...,1,:),0{(},...,2,1;,...,1,0:),{(  KKiirjNEiij  

Обозначим 

                             ..),(},)(,)({lim),( P   ijitjtijp t   

Указанные пределы существуют, поскольку множество   конечно и все состояния процесса ))(),(( tt   сообщающиеся [6]. 

Предельные вероятности ,),(),,( ijijp  удовлетворяют следующей системе алгебраических уравнений Колмогорова, 

обобщающей систему (6)-(10): 
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       Система уравнений (17)-(23) обобщает систему (11)-(15) и переходит в нее при .1r  

       Из уравнений (17) вероятности ,1,...,1,),,0(  KKiip  выражаются через 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 225

вероятности ,1,...,1,0),,1(  Kllrp по формулам 
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С другой стороны, вероятности ,,...,1,0;1,...,2,1),,( Eirjijp   выражаются через вероятности 

,,...,1,0),,0( Eiip  по следующей формуле, вытекающей из уравнений (21),(22): 
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Наконец, для определения вероятностей ,,...,1,0),,0( NEiip   следует воспользоваться уравнениями (17)-

(20), (23) с учетом соотношений (24)-(26). В итоге получится конечная система уравнений меньшего порядка, решение которой 
можно найти с помощью одного из численных алгоритмов. 

         После определения вероятностей ,),(),,( ijijp  можно вычислить основные показатели эффективности 

взаимодействия двух транспортных потоков, а именно: 
а)  среднее число контейнеров, хранящихся на складе, 
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 в) среднее число автомашин, ожидающих разгрузки в очереди, 
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         Известно [5], что при фиксированной средней длительности рейса судна  

1/ rt p   и при r  время рейса стремится к постоянной величине pt , т.е. среднеквадратическое отклонение 

длительности рейса стремится к нулю. Как показывают исследования степени регулярности движения транспортных средств на 
средний уровень запаса груза на складе, последний с ростом параметра r убывает, стремясь к некоторому положительному пределу 

(см. [3]). В нашем случае это означает, что 1 2 3 ...,K K K    причем  ,0lim  KK rr  где K среднее 

число контейнеров, находящихся на складе при постоянной длительности рейса судна. 
      С физической точки зрения этот факт вполне очевиден, поскольку чем больше значение параметра r , тем меньше степень 
неопределенности, вызванной нерегулярностью движения судна, и следовательно, тем меньший резерв складской площади следует 
создавать на ПКТ. Однако организовать работу магистрального вида транспорта (кроме, пожалуй, трубопроводного) по жесткому 
графику практически не представляется возможным. Поэтому определенный резерв складских площадей все-таки должен 

создаваться. Потребная вместимость склада Е  может быть определена из условия 

1
(0, ) ,

K

i
p i 


   где  заданная малая 

вероятность. Это неравенство отражает стремление к минимизации возможности наступления ситуации риска, при которой судно 
простаивает в ожидании груза. 

Хотя современные контейнерные терминалы представляют собой распространенный вид транспортных систем, однако 
исследование закономерностей и условий их эффективного функционирования находится пока еще в начальной стадии. Основной 
особенностью этих производственных систем, отличающей их от классических обслуживающих систем, изучаемых в теории 
очередей, является наличие взаимодействия двух и более потоков транспортных средств, происходящего в процессе их 
обслуживания (т.е. их грузовой обработки). Вместе с тем, как показано в данной работе, для построения и анализа 
соответствующих математических моделей вполне пригоден традиционный для теории очередей математический аппарат, 
основанный на различных типах марковских случайных процессов. 

Выше были изучены наиболее простые модели работы ПКТ. В дальнейшем представляет интерес исследование более 
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сложных моделей, учитывающих, например, работу нескольких судов на контейнерной линии, возможность нескольких заходов 
судов в промежуточные порты и др. Для исследования указанных моделей необходимо оперировать уже многомерными 
марковскими процессами, что требует привлечения более сложного математического аппарата (матричное исчисление, методы 
декомпозиции многоиндексных систем линейных алгебраических уравнений и др.). 
 
РЕЗЮМЕ 
Побудована та проаналізована марковська модель роботи портового контейнерного терміналу, який інтерпретується як деяка 
система масового обслуговування. Специфічною особливістю такої обслуговуючої системи є взаємодія між декількома 
транспортними потоками при перевантаженні вантажів. Детально вивчається випадок взаємодії лінійного судна-контейнеровоза з 
потоком автомашин.  
SUMMARY 
The Markovian models of port container terminal’s functioning are built and analyzed in the terms of queuing theory. The specific feature of 
such queuing systems is the interaction of two or more transport flows under cargo trans-shipment. The case of interaction of containership 
with the flow of trucks is studied in details. 
Keywordes. Markovian models, queuing systems, probabilities of the states. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1.Зильдман В.Я., Поддубный Г.В. Взаимодействие встречных потоков, имеющих пуассоновский характер при отсутствии 
регулирования //Экономика и математические методы.- 1977. - Т.XIII. - Вып.3. – С.524-535. 
2.Зильдман В.Я., Поддубный Г.В. Модель взаимодействия потока судов, прибывающих с грузом, со встречным потоком 
железнодорожных составов //Морской флот и порты: Проблемы развития и совершенствования производственной деятельности: 
Сб. науч. тр. – М.: В/О «Мортехинформреклама».- 1985.- С.55-60. 
3.Постан М.Я. Экономико-математические  модели смешанных перевозок.- Одесса: Астропринт, 2006. – 376с. 
4.Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб: Питер, 2001. – 384с. 
5.Клейнрок Л. Теория массового обслуживания: Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с. 
6.Розанов Ю.А. Случайные процессы. Краткий курс. – М.: Наука, 1971.- 286 с. 
 
 
УДК 303.446.33 

 
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ГРАДІЄНТА РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО   ПІДПРИЄМСТВА ПуАТ  «ХАРВЕРСТ». 

 
Раєвнєва О. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри статистика та економічного прогнозування 
Середа А. С., аспірант кафедри статистика та економічного прогнозування  

 
Підприємства в умовах нелінійності  та частої появи біфуркаційних режимів не можуть ефективно функціонувати, якщо не 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Адаптація економічної поведінки системи – це зворотні дії у відповідь на реальні і 
можливі впливи чинників мінливого зовнішнього середовища, в ході яких поступово узгоджують вимоги системи і середовища [8]. 
В літературі представлено багато точок зору на  природу розвитку економічних систем в процесі їх функціонування і взаємодії із 
зовнішнім середовищем. Проблемам адаптивного управління присвячено багато робіт закордонних та вітчизняних вчених: А. А. 
Богданова, П. Друкера, А. Чандлера, Ф. Котлера, І. Ансоффа,  В.А. Забродського, Т.С. Клебанової і ін. В сучасних умовах швидкого 
знецінення конкурентних переваг для досягнення цілей, отримання стійкого положення на ринку і успіху в конкурентній боротьбі 
потрібна стратегія "на випередження", тобто проактивна стратегія. Вплив підприємства на зовнішнє середовище знижує 
невизначеність його поведінки. Так, розвиваючись на основі використання можливостей, що розширюються, або адаптуючись до 
виникаючих обмежень, підприємства стають не лише ефективнішими, але і самі поступово змінюють зовнішнє середовище [9]. 

Активна адаптація, на відміну від пасивної, пов’язується з впливом системи (процесу) на оточуюче середовище з метою 
обмеженого управління останньою. Такий вид адаптації веде за собою скорочення втрат  від зовнішніх дестабілізуючих факторів 
[5]. Різні види адаптації [6] спонукають виникненню двох різнонаправлених задач управління. Перша пов’язується з розробкою 
планових  траєкторій на основі прогнозування поведінки процесу в нелінійному середовищі, інша – з підтримкою планової 
(прогнозної) траєкторії досліджуваного процесу, тобто регулювання процесу в  відповідності із заданими характеристиками. 

Прийняття управлінських рішень  на підприємстві  в будь – який момент потребує  необхідну інформацію про минулий, 
поточний і майбутній стан його функціонування, властивості  та переважні тенденції розвитку. Одним з елементів діагностики 
стану підприємства є перспективний аналіз, тобто прогнозування. 

Прогнозування – це наукове обґрунтування майбутньої поведінки досліджуваного процесу. Система прогнозування на 
підприємстві знижує рівень невизначеності майбутнього, і як наслідок – підвищує якість управління і впливає  на показники 
діяльності підприємства. 

Отже, метою статті є розробка алгоритмічної моделі прогнозування поведінки  машинобудівного підприємства ПуАТ 
«Харверст» та перевірка якості прогнозування на ретроспективних даних. 

Нестаціонарність  часового ряду,  який характеризує  поведінку підприємства, значна складність його структури зумовлює  
суттєві обмеження прогнозування поведінки системи класичними методами. В зв’язку з цим виникає необхідність  застосування  
сучасних методів, які дозволяють  фіксувати, аналізувати та прогнозувати як незначні коливання часового ряду в 
короткостроковому періоді, так і довгострокові тенденції [5].    

В якості методу прогнозування для досягнення мети дослідження  пропонується використовувати метод «Гусениця» або 
SSA (Singular Spectrum Analysis) [2-4], який дозволяє досліджувати та прогнозувати структуру нестаціонарних часових рядів різної 
природи. В якості основних переваг обраного методу виступає наступне:  

1) в  методі  «Гусениця» не потрібно мати апріорне знання про трендову модель ряду чи його компоненти (періодичних 
складових, шуму);  

2) можуть бути використані відносно короткі часові ряди для дослідження поведінки підприємства (декілька десятків 
рівнів);  

3) метод базується на однопараметричній сдвиговій процедурі і дозволяє розкладати часовий ряд в суму адитивних 
компонент [1,4]. Компоненти, що виділяться, як правило, можуть інтерпретуватися як повільні тренди, сезонні чи інші періодичні 
або коливальні складові, а також шумові компоненти [3].  

На  рис. 1 наведена алгоритмічна модель прогнозування поведінки ПуАТ «Харверст» методом «Гусениця». Розглянемо  
короткий змістовний  опис основних етапів моделі.  

                                                           
© Раєвнєва О. В., Середа А. С., 2011 
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Рис.  1 Алгоритмічна модель прогнозування часового ряду методом «Гусениця» 

Етап 1. Носієм інформації про рівень розвитку ПуАТ «Харверст» виступає часовий ряд інтегрального показника рівня 
розвитку,  розрахований за допомогою таксономічного методу рівня розвитку [7]. Динаміка зміни значень інтегрального показника 
наведена  на рис. 2, тобто аналіз розвитку підприємства здійснюється на часовому інтервалі 1997- 2006 роки у помісячному розрізі. 

Даними  для  розв’язання завдань другого етапу алгоритмічної моделі є сформовані рівні часового ряду,  який  
характеризує  розвиток підприємства,  і параметр  L – довжина вікна або параметр розгортки,  який визначається, виходячи з цілей 
дослідження.  Рівні  часового  ряду  довжини  L формують стовбці траєкторної матриці, до якої на наступному кроці  
застосовується сингулярне розкладання, в результаті чого отримують суму елементарних матриць. Кожній елементарній матриці  
відповідає власне число, власний вектор і факторний вектор, які разом називаються власною трійкою.  

На третьому етапі вибираються групи власних трійок, що можливо зробити як на основі візуального аналізу, так і за 
допомогою процедури автоматичної ідентифікації (при наявності декількох рядів) [2,5]. Далі додаються елементарні матриці, які 
відповідають вибраним власним трійкам і за допомогою процедури діагонального перетворення відновлюється адитивна складова 
вихідного ряду.  
 

 
Рис. 2. Вихідний  ряд інтегрального показника рівня розвитку ПуАТ  «Харверст» 
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Четвертий етап призначений для аналізу залишків відновлення, без якого не можлива повна характеристика аналізу. На 
основі  результатів аналізу  приймається рішення про можливість прийняти (або відкинути) гіпотезу про стохастичну незалежність 
(випадковий характер) розподілення залишків, і, якщо розподілення залишків відповідає нормальному закону розподілу, то їх 
вважають білим шумом. Якщо гіпотеза про стохастичну незалежність (випадковість) і нормальність розподілення залишків 
відновлення приймається, то адекватний ряд являється основою для прогнозування поведінки підприємства. 

  Апроксимація  відновленого часового ряду (5 етап) являється сполучною ланкою між етапом відновлення часового ряду 
та прогнозуванням. 

Вихідними даними для рішення задач, пов’язаних як з апроксимацією, так і з прогнозом, являються відновлені рівні 
часового ряду по ідентифікованим власним трійкам, а також початковий вектор, який для векторного способу задається рівним 
числу рівнів  ряду, з  якого починається апроксимація, а для рекурентного способу дорівнює числу, через L-1 кроків яких 
починається апроксимація (при завданні лінійної рекурентної формули (ЛРФ) остання координата деякого вектора може бути 
отримана за допомогою його перших координат, кількість яких рівна L-1). Тобто, крім використання ЛРФ для прогнозування 
можливо використовувати її для апроксимації всього ряду, або його частин. Як вже було зазначено,  якщо замість останніх взяти 
перші значення  відновленого ряду  і зробити N-L+1 кроків прогнозуючої процедури, то можна перевірити, наскільки якісно 
відновлений ряд глобально описується (апроксимується) даною ЛРФ. 

 Апроксимація та прогнозування засновані на завданні початкових точок для їх продовження векторним та рекурентним 
способами. Апроксимація необхідна для перевірки, наскільки якісна модель, що закладена в основу прогнозу, відповідає 
досліджуваному часовому ряду [3]. Рекурентний і векторний способи прогнозування включають два кроки: діагональне 
усереднення та продовження. Діагональне усереднення в рекурентному прогнозуванні  необхідне для отримання відновленого 
ряду, до останніх точок якого застосовується лінійна рекурентна формула. Для векторного способу прогнозування спочатку 
будується векторне продовження, а потім – діагональне усереднення [5]. 

Траєкторна  матриця  часового ряду,  який характеризує рівень розвитку ПуАТ «Харверст»,  і скадається зі 120 рівнів, була 
побудована при довжині вікна L=60. Гіпотеза про наявність сезонної хвилі являється основою для попереднього вибору  L=60 
(=N/2), але кратність L та К періоду повинна покращити відділення періодичної компоненти, причому більш важлива кратність 
меншого з цих чисел, тому по результатам експериментального моделювання  обираємо L=60. Результатом другого кроку другого 
етапу моделі являється  сингулярне розкладання матриці  при  L=60, в результаті чого отримуємо 60 власних трійок. Для 
групування проводилася ідентифікація власних трійок  на основі візуального аналізу діаграм власних функцій і факторних 
векторів, який дав змогу прийти до висновку, що  компонента 1 є складовою складного тренду (94,3% пояснення дисперсії), тобто 
складовими тенденції, що повільно змінюється. Пари векторів 3-4, 7-10, 12-13, 21-22, 24-25, 36-39, 47-50  мають регулярну 
періодичну поведінку. Це означає, що відповідні пари власних векторів, породжені модульованою гармонічною компонентою  
вихідного ряду [5]. 

Засобом ідентифікації являється матриця w – кореляцій між формально відновленими по кожній власній трійці  
адитивними компонентами вихідного ряду.  Матриця w – кореляцій – це зважена кореляція між відновленими рядами і рівність її 
нулю являється необхідною умовою  розділення компонент ряду [5]. На рис. 3 зображена матриця  парних w – кореляцій, яка 
підтверджує правильність проведеної ідентифікації тим, що всередині пари, яка породжена гармонікою, w – кореляція висока 
(дорівнює 1 і на рисунку пари компонент  мають темний колір), а між парами та трендом – близька і навіть дорівнює нулю (це 
показує білий колір  відповідних блоків матриці кореляцій). Скупчення корелюючих  між собою великого числа компонент, які 
являються сумою великої кількості гармонік з різними періодами і близькими невеликими амплітудами являються шумом.  

Таким чином, перелічені вище компоненти є основою для діагонального усереднення  (4 крок 3 етапу ) і відновлений ряд 
по обраним власним трійкам  представлений на рис. 4. 

Четвертий етап моделі спрямований на підтвердження правильності  розділення  (звичайно, наближеного) сигналу і шуму – 
це перевірка на приналежність  до шуму компоненти ряду стандартними статистичними методами. 

 
Рис. 3. Матриця w – кореляцій 

 
Рис. 4. Вихідний та відновлений ряд інтегрального показника рівня розвитку ПуАТ «Харверст» 
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Для реалізації четвертого етапу були використані критерії стохастичної незалежності і нормальності [1,8]. Один з критеріїв 

стохастичної незалежності: критерій фаз = 0,532 і  критерій нормальності розподілення залишків  ω^2=0,8 підтверджують гіпотезу 
про випадковість залишків відновлення і можливість віднесення їх до білого шуму.  

Отже, встановлено, що у поведінці підприємства присутні циклічні коливання, якісне розділення  при довжині вікна L= 60 
свідчить, що відновлений ряд являється основою для перспективного аналізу тенденції підприємства, тобто здійснюється перехід 
до наступного етапу алгоритмічної моделі. 

В табл.1 наведено результати глобальної апроксимації відновленого ряду векторним та рекурентним способами з 60 рівня 
(5 етап), тобто мінімально допустимого при L=60, потім експериментально глобальна апроксимація перевіряється через кожний 
рік: з 72 рівня, з 84 рівня,  з 96 рівня. Якість глобальної апроксимації визначалася за допомого статистичного критерію – середньої 
абсолютної відсоткової похибки, тобто MAPE.  

Значення MAPE  свідчить про добру якість апроксимації  відновленого ряду, але порівняльний аналіз результатів дає змогу 
обрати векторний спосіб для отримання більш вірогідних  прогнозних точок.  

Таблиця 1 
Оцінка якості глобальної апроксимації 

Статистичний  
     критерій оцінки якості ,% 

     Векторний 
спосіб 

    Рекурентний спосіб 

 з 60 рівня 
MAPE 25,071 27,069 

 з 72 рівня 
MAPE 24,215 26,345 

  з 84 рівня 
MAPE 25,322 27,078 

                                                 з 96 рівня 
MAPE 26,472 28,024 

 
На рис. 5 представлено результати прогнозування векторним способом  інтегрального показника рівня розвитку ПуАТ 

«Харверст» на 12 місяців 2007 року та розраховано довірчі інтервали емпіричним методом. 
 

 

 
Рис. 5. Прогнозування  векторним способом інтегрального показника рівня розвитку підприємства  ПуАТ 

«Харверст» 
 

Отже, побудований прогноз являється основою для вироблення своєчасних управлінських впливів, спрямованих на 
локалізацію дестабілізуючих факторів, що впливають на діяльність підприємства з метою  підтримки траєкторії розвитку в 
плановому режимі і реалізації проактивної стратегії  розвитку. 

Для перевірки якості отриманого прогнозу  поведінки ПуАТ «Харверст» на підставі виділення структурних 
закономірностей динамічного ряду інтегрального показника рівня розвитку було проведено порівняння отриманих прогнозних 
значень з фактичними значеннями за  2007 рік. Розрахунки показника варіації, зокрема, стандартного відхилення дозволив  зробити 
висновок, що якість прогнозування за допомогою методу SSA-методу є достатньо високою. Таким чином, даний метод доцільно 
використовувати для перспективної оцінки тенденції розвитку підприємства ПуАТ «Харверст» на сучасному етапі розвитку 
національної економіки. 
 
РЕЗЮМЕ 
В современных условиях неопределенности и частого проявления бифуркационных режимов, одним из важнейших элементов 
диагностики состояния предприятия является прогнозирование, то есть анализ  траектории развития в перспективе. Сложность 
структуры временного ряда, что характеризирует уровень развития предприятия, не всегда поддается прогнозу классическими 
методами. В этой связи возникает необходимость  применения  современных методов, которые позволяют  отслеживать, 
фиксировать и анализировать незначительные колебания ряда как в краткосрочном периоде, так и долгосрочные тенденции.  
Статья посвящена разработке алгоритмической модели прогнозирования будущего поведения машиностроительного предприятия 
на основе использования SSA-метода.  
Ключевые слова: SSA - метод,  цикл,  градиент развития, алгоритмическая модель, прогнозирование. 
РЕЗЮМЕ 
В сучасних умовах невизначеності та все частішої появи біфуркаційних режимів, одним з найважливіших елементів діагностики 
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внутрішнього стану підприємства є прогнозування поведінки  підприємства, тобто аналіз  траєкторії розвитку в перспективі. 
Складність структури часового ряду, що характпризує рівень розвитку підприємства не завжди піддається прогнозу класичними 
методами.  В зв’язку з цим виникає необхідність  застосування  сучасних методів, які дозволяють  відстежувати, фіксувати та 
аналізувати як незначні коливання часового ряду, як в короткостроковому періоді, так і довгострокові тенденції.   Стаття 
присвячена розробці алгоритмічної моделі прогнозування майбутньої поведінки машинобудівного підприємства на підставі 
використання SSA-методу.  
Ключовi слова: SSA-метод,  цикл,  градієнт розвитку, алгоритмічна модель, прогнозування. 
SUMMARY 
In the present conditions of uncertainty and frequent manifestations of the bifurcation modes, one of the most important elements of 
diagnostics company is forecasting, then there is an analysis of the trajectory of development in the future. Complexity of time series, which 
is characterized by the development level of the enterprise, not always amenable to prediction by classical methods. This raises the need for 
modern methods, which allow you to track, record and analyze a number of minor fluctuations in the short term and long-term trends. Article 
is devoted to the development of algorithmic models predicting the future behaviour of engineering enterprise through the use of SSA-
method.  
Keywords: SSA - method,  cycle,  development, algorithmic model, prognostication. 
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Актуальность исследования. Динамичность экономических процессов, протекающих в современной хозяйственной 

жизни общества, заставляет вновь и вновь возвращаться к поиску решений глубинных проблем экономической науки. В первую 
очередь, одной из них является проблема экономической динамики. На важность исследования процессов экономической динамики 
указывает тот факт, что в экономике наиболее четко проявляется цикличность, неизбежная смена периодов процветания и кризисов, 
волнообразная динамика обобщающих показателей. 

Анализ основных исследований и публикаций. По теории экономической динамики существует множество 
публикаций. Основные работы в области экономической эволюции относятся к вопросам экономического роста и деловых циклов. 

Экономический рост является классическим предметом экономики. Значительный вклад в его теорию сделали Адам 
Смит [1], Д. Рикардо, Т.Р. Мальтус, К. Маркс и другие. 

С 1870 по 1920 годы доминировали подход частичного равновесия Маршалла [2] и подход общего равновесия Вальраса 
[3]. Большое развитие получили теории капитала и прибыли в работах Бома-Баверка, Кларка, Викселла и Фишера.  

За рамки классических традиций не выходят также и работы «Теория экономического развития», «Капитализм, 
социализм и демократия» Дж. А. Шумпетера [4] и «Теория экономического роста» В. А. Льюиса. 

В работе «Общая теория занятости, процента и денег» [5] Кейнс возродил интерес к макроэкономической теории роста 
и описал взаимодействие агрегированных макроэкономических переменных. 

Значительную роль в развитии современной теории экономического роста сыграли работы Самуэльсона [6], Солоу [7], 
Моришимы, Хикса [8], Леонтьева и других. Эти работы описывают процессы аккумуляции капитала, переплетающиеся с 
увеличением производства и потребления, однако почти во всех работах предполагается заведомая устойчивость экономической 
системы и не исследуется система в неустойчивом состоянии. 

Наиболее известными динамическими моделями, которые изучаются экономической динамикой, являются 
паутинообразная модель рыночного равновесия и ее обобщения, модель оптимального роста Рэмзи (1928 г.), модель динамики 
мультипликатора, модель взаимодействия акселератора и мультипликатора Самуэльсона-Хансена (1939 г.), модель циклов 
образования запасов Мецлера (1941 г.), модель распределенного инвестирования Хикса (1950 г.), модель акселератора второго 
порядка Гудвина (1951 г.), неоклассическая модель роста Солоу (1956 г.), модель динамики цен на недвижимость Кагана (1956 г.), 
модель рациональных ожиданий Муза (1961 г.), модель равновесного роста Солоу-Свэна (1963 г.), модель общего конкурентного 
равновесия Эрроу-Блока-Гурвица и др. 

Изложение основного материала. В настоящее время в экономической теории возникло два основных направления: 
равновесное и эволюционное. Равновесное направление заключается в том, что переходные процессы в экономике заканчиваются 
установлением устойчивого равновесия, то есть паузой между переходными процессами является устойчивое равновесие. 
Сторонники эволюционного направления считают, что экономика перманентно находится в состоянии неравновесия, то есть паузой 
является очередной переходный процесс. 

Наиболее важные результаты в экономическом анализе были получены из равновесных теорий. Однако в 
действительности не существует такой экономики, которая могла бы быть зафиксирована в состоянии покоя. Тем не менее, развитие 
экономической теории доказало, что анализ равновесий экономических систем является необходимым. 
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Полная формулировка общей концепции равновесия была дана Вальрасом, хотя многие ее элементы были разработаны 
В. С. Джевонсом [9] и С. Менгером. Работы Вальраса являются фундаментом для исследований многих экономистов. Исследования 
Дебрэ (1959 г.), Эрроу и Хана (1971 г.) и других ученых посвящены вопросам существования конкурентных равновесий, 
гарантированных равновесными ценами. 

Модели рынка описывают экономическую систему через взаимодействие спроса и предложения на товары, 
основываясь на основных положениях теории общего экономического равновесия Вальраса. Эти модели предназначены для 
анализа динамики рыночных цен, механизма формирования равновесной цены и базируются на зависимостях спроса и 
предложения от цены. 

Спрос на какой-либо товар или услугу — это желание и возможность потребителя купить определенное количество 
товара или услуги по определенной цене в определенный период времени. Различают:  

индивидуальный спрос — это спрос конкретного субъекта;  
рыночный спрос — это спрос всех покупателей на данный товар. 
Объем спроса — это то количество товара или услуги, которое потребители согласны купить по определенной цене в 

течение определенного периода времени. Величина спроса зависит от ряда факторов. Такую зависимость принято называть 
функцией спроса. Основной фактор спроса — цена товара.  

Коренное свойство спроса заключается в следующем: при неизменности всех прочих параметров снижение цены ведёт 
к соответствующему возрастанию величины спроса. И напротив, при прочих равных условиях повышение цены ведёт к 
соответствующему уменьшению величины спроса. Короче говоря, существует отрицательная или обратная, зависимость между 
ценой и величиной спроса. Экономисты назвали эту обратную зависимость законом спроса. 

Предложение какого-либо товара или услуги — это готовность производителя продать определенное количество товара 
или услуги по определенной цене за определенный период времени. Как и спрос, оно зависит от ряда факторов и может быть 
формализовано. Основной фактор предложения — тот же, что и спроса — цена. 

С повышением цен соответственно возрастает и величина предложения; со снижением цен сокращается также и 
предложение. Эта специфическая связь называется законом предложения. Суть его в том, что производители изготавливают и 
предлагают к продаже большее количество своего продукта по высокой цене, чем по низкой. 

Рынок сводит покупателей и продавцов, в результате чего спрос и предложение, как правило, пересекаются. Если 
интересы продавцов и покупателей совпадают, то возникает рыночное равновесие.  

Линии спроса и предложения пересекаются в точке, где цена, по которой покупатели согласны купить определенное 
количество товара, равна цене, по которой производители готовы продать это же количество товара.  

Обозначая через D  — спрос, S  — предложение, p  — цену, Q  — количество товара, кривые спроса и 

предложения можно изобразить на одном графике (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Точка пересечения линий предложения S  и спроса D  — точка E , называется точкой равновесия. Когда рынок 
находится в этой точке, установившаяся цена устраивает как покупателей, так и продавцов и у них нет причин требовать ее 
изменения. Такое состояние рынка называется рыночным равновесием. Цена в этой точке называется равновесной (рыночной) 
ценой. 

Предполагается, что при любой цене, если спрос превышает предложение, цена будет расти, если предложение 
превышает спрос, то цена будет падать. Согласно теории Вальраса, это можно записать в виде: 

    ,
dp

H D p S p
dt

   ,     (1) 

где  H x  — функция, обладающая свойствами: 

 0 0H  , 0H   , 

p  — цена,   — параметр, который соответствует экзогенным факторам. При  H x x  вблизи точки равновесия *p p  

соотношение (1) можно записать как 

  *p p

dp
D S p p

dt
    .     (2) 

Здесь опущены члены, содержащие высшие степени  *p p , ,p pD S   — производные функций D  и S  соответственно 

по переменной p . 

Проинтегрируем это уравнение: 

 
* p p

dp
D S dt

p p
 


, 

O  

Q
 

p
 SD

E  
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 * p pD S t
p p Ce

  , 

где C  — произвольная постоянная. Эту постоянную найдем из условия   00p p , где 0p  — начальная цена. Получим 

     
0* * p pD S t

p t p p p e
   .     (3) 

Положение равновесия будет устойчиво, если при t   выполнено   *p t p . Это выполняется тогда и 

только тогда, когда 0p pD S  . Таким образом, отсюда можно сделать следующий вывод: если растет спрос, то должна расти 

и цена, если уровень роста спроса на товар меньше уровня роста предложения на этот товар, то цена должна стремиться к 

положению равновесия, то есть равновесной цене *p p . 

Если p pD S , то есть темпы роста спроса и предложения совпадают, то   0p t p . Это значит, что цена с 

течением времени не изменяется и остается на начальном уровне. 
Учитывая, что экономика имеет циклическое развитие, то рассмотрим случай, когда скорость изменения цены 

периодически меняется с малым параметром во времени, повторяя циклы. Запишем это в виде уравнения 

   2
* sinp p

dp t
D S p p

dt T


     ,     (4) 

где 0   — малый параметр, 0T   — период длительности цикла. Интегрируя это уравнение, получим 

   
   

2

22 2

2 2 2
* sin cos

4

p pD S t p p

p pp p

T D S t t
p p Ce

T TT D ST D S


         
     

. 

Подставляя начальные данные   00p p , найдем произвольную постоянную: 

 0 22 2

2
*

4 p p

T
C p p

T D S


  

  
. 

Решение уравнения (4) будет иметь вид 

 
 

0 22 2
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T D S
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sin cos

4 4
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p p p p
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. 

В случае одинакового изменения спроса и предложения p pD S , цена изменяется во времени следующим образом: 

2
* cos

2

T t
p p

T

 
 


. 

Здесь видим, что с течением времени, цена колеблется вокруг равновесной цены периодически с периодом T . Если 

0p pD S   и t  , то 
  0p pD S t

e
   и 

 
   

2

2 22 2 2 2

2 2 2
* sin cos

4 4

p p

p p p p

T D S t T t
p p

T TT D S T D S

    
  

     
, 

то есть равновесная цена не достигается в отличие от уравнения (3), за исключением моментов времени 

 
2

arctg ,
2 2

p p

T Tn
t n Z

T S D


  

 
. 

Рассмотрим скорость изменения цены следующего вида 

  2
sin *p p

dp t
D S p p

dt T


    .     (5) 

Решением уравнения (5) будет функция: 

    2
cos

2*
p p

T t
D S

Tp t p Ce
 

 
  , 

с учетом начальных данных: 
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  2

1 cos
2

0* *
p p

T t
D S

Tp t p p p e
         . 

Если p pD S , то   0p t p , то есть цена с течением времени не изменяется и остается на начальном уровне, в 

остальных случаях цена колеблется около положения равновесия. 
В случае уравнения такого вида 

  *t
p p

dp
e D S p p

dt
        (6) 

изменение цены во времени имеет вид 

 
 

*
p p t

D S
e

p t p Ce


  . 

С учетом условия   00p p , получим решение уравнения: 

   
  1

0* *
p p t

D S
e

p t p p p e



   . 

Здесь, как и в уравнении (5), при p pD S  цена с течением времени остается на начальном уровне. Если 

0p pD S   и t  , то цена стремится к положению равновесия, то есть равновесной цене *p p . 

В современном мире значительно возросла степень сложности экономических процессов, что обусловлено мировой 
интеграцией и кооперацией, увеличением темпов роста научно-технического прогресса, созданием новых информационных 
технологий и др. Исследование динамики экономических систем позволяет спрогнозировать перспективы их развития, разработать 
комплекс мер для своевременного воздействия на исследуемый объект. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ У ЭКОНОМИСТОВ 
 

Скрыпник Т.М., доцент кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого национального университета. 
Новожилова Е.Г., старший преподаватель кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого национального 
университета  

 
Постановка проблемы. Развитие современной экономики невозможно без качественного и количественного описаний  

протекающих в ней процессов. Ее дальнейший прогресс неизбежно приводит ко все большему использованию экономико-
математических методов, объединяющих качественный  подход к изучаемым явлениям и свойственные им количественные 
закономерности. 

В последние годы нередко высказывается мысль о том, что процесс обучения студентов должен быть построен так, чтобы 
преподаватель управлял им наилучшим образом. Студентам следует приобрести навыки анализа экономической ситуации или 
процесса, уметь разрешить вопрос об управляемых и неуправляемых факторах изучаемого явления, научиться определять 
существенные и несущественные с экономической точки зрения связи, устанавливать цель исследования и находить пути ее 
реализации. Выработка у студентов умения применять математические знания к созданию конкретных экономических моделей 
является трудной задачей. Поэтому навыки их построения нужно развивать, начиная с первого курса, от  простейших моделей к 
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более сложным, так как опыт моделирования не приходит сразу на старших курсах при выполнении курсовых и дипломных работ,  
а вырабатывается очень постепенно и должен постоянно усовершенствоваться. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами моделирования экономического развития с целью понимания 
существа экономических процессов и поиска их адекватного математического выражения занимались многие известные 
экономисты: Л.Вальрас, Л.В.Канторович, В.В.Леонтьев, Дж.Кейнс, Т.Купманс, Р.Солоу, Л.Столерю и др. На необходимость 
прикладной направленности математических курсов обращали внимание ведущие математики-методисты В.И.Арнольд, Б. 
В.Гнеденко, Л.Д.Кудрявцев. Реализация интеграционных связей в процессе подготовки специалистов была объектом исследования 
в работах Р.С.Гуревича, Д.И.Коломойца, П.С.Самойленко, З.И.Слепкань и др. Развитие идеи профессионально-ориентированного 
изложения математических курсов для различных специальностей мы находим в работах В.Т.Петровой[1], П.И.Пидкасистого[2], 
Г.И.Билянина [3] и т.д. 

Развитие экономической науки ставит задачу постоянного совершенствования уровня математической подготовки 
экономистов, формированию современных подходов  к выработке умений и навыков создания и использования экономико-
математических моделей. 

Цель статьи. Показать, как на основе теории экономического равновесия и теории экономического роста можно построить 
математические модели экономического развития  студентам–экономистам первого курса. 

Изложение основного материала. Прежде, чем приступить к описанию экономико-математических моделей, следует 
объяснить студентам, что математическая модель является приближенным описанием изучаемого явления, поэтому при ее 
составлении необходимо изучить само явление, установить  связи между величинами, его характеризующими, и присущие ему 
основные свойства. Эта часть изучения особенно существенна. Она определяет и используемый математический аппарат, и 
точность описания, и соответствие модели изучаемому явлению. 

При изложении первого раздела курса «Аналитическая геометрия» в теме «Прямая линия на плоскости» рассматриваем 
задачу о нахождении равновесной цены. При этом предполагается, что спрос и предложение связаны линейной зависимостью с 
ценой продукта. Даже на таком простом примере можно найти точку рыночного равновесия, изучить влияние на нее введенных 
дополнительных налогов, субсидий производителю, установления государственных ограничений на цену товара и т.д. В линейной 
алгебре составляем балансовую модель, в которой по известной технологической матрице нормативных затрат и известным 
запасам сырья определяются объемы выпускаемой продукции. В разделе «Функции нескольких переменных» эта модель может 
быть продолжена и развита как задача оптимального планирования, которую можно свести к задаче об условном экстремуме. В 
этом же разделе на основании теории общего экономического равновесия вводится понятие производственной функции, в 
частности  функции Кобба-Дугласа. 

 Более всего построение экономико-математических моделей можно проиллюстрировать в разделе «Дифференциальные 
уравнения». Здесь обобщаем задачу нахождения рыночного равновесия, показав студентам, что определение равновесной цены при 
учете тенденций ее изменения  приводит к дифференциальному уравнению первого порядка. При дальнейшем углублении 
рассмотрения этой задачи, учитывая влияние нереализованных остатков на цену товара, приходим к дифференциальному 
уравнению второго порядка. После изучения разделов «Дифференциальное исчисление» и «Дифференциальные уравнения» 
студенты владеют необходимым математическим аппаратом, чтобы изучать достаточно серьезные экономико-математические 
модели, основанные на качественном анализе автономных дифференциальных уравнений.  

Одной из таких моделей является, например, неоклассическая модель экономического роста, предложенная Р.Солоу [4]. В 
этой модели предполагается, что производительность труда может быть представлена выпуклой, возрастающей функцией 

фондовооруженности , где у = - средняя производительность труда, = - фондовооруженность, здесь Y – 
выпуск , K – агрегированный объем основных фондов, а L - числовое выражение объема трудовых ресурсов. Производственный 
выпуск может расходоваться или сберегаться. Основной капитал  возрастает посредством инвестирования, которое равно 

количеству сбереженного выпуска. Пусть  - коэффициент сбережения, тогда приращение основного капитала  

. 
Предполагается, что объем трудовых ресурсов растет с постоянным коэффициентом  n. 

 
 
Переходя к переменным  k и  y дифференциальное уравнение можно записать в виде   

 
или  

 
Полученное нелинейное дифференциальное уравнение,   в котором неизвестной функцией является фондовооруженность  

k(t) , описывает экономический рост в этой модели. Качественный анализ этого дифференциального уравнения позволяет сделать 
следующий вывод [5]. Так как трудовые ресурсы растут с коэффициентом  n, то модель прогнозирует сходимость экономики к 
траектории устойчивого роста, если темпы роста выпуска, капитала и трудовых ресурсов будут одинаковы. Эмпирические 
проверки этой модели показали, что она хорошо работает при объяснении темпов экономического роста многих стран, и, тем не 
менее, для большинства оказалась недостаточной для объяснения темпов их роста, поскольку учитывала только экзогенный рост 
трудовых ресурсов и не учитывала экзогенные технологические изменения. В качестве творческого задания для самостоятельной 
работы заинтересованным студентам можно предложить модификацию этой модели в следующем виде. 

 В модели Солоу переопределим трудовые ресурсы L(t) как эффективные трудовые ресурсы E(t), которые учитывают не 
только количество работающих, но также воздействие технологических усовершенствований. Предположим, что эффективность 
труда каждого работающего растет с коэффициентом  λ, а количество работающих с коэффициентом  n. Тогда прирост 
эффективных трудовых ресурсов выражается  дифференциальным уравнением  

, 
здесь  nE - увеличение числа работающих в единицу времени (экстенсивный фактор), λE - увеличение эффективности трудовых 
ресурсов за счет интенсификации труда (интенсивный фактор). Решая это дифференциальное уравнение при начальном условии E 

= E0 = L0  при t = 0 , получим . 

Поскольку  ,то  
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 . 

В новой постановке переменные производственной функции  y=f(k)  определяются, как . 
Студентам предлагается проанализировать, как сделанные предположения влияют на свойства траектории 

экономического роста, а именно:  
1) получить нелинейное дифференциальное уравнение для функции  k(t) в расширенной модели; 

2) найти точку равновесия k =  и исследовать условия сходимости  к точке равновесия  с помощью качественного 
анализа дифференциального уравнения; 

3) показать, что траектория устойчивого экономического роста возможна только в том случае, если выпуск растет с 
коэффициентом   n λ. 

Выводы. Наш опыт показывает, что изучение профессионально ориентированных задач повышает заинтересованность 
студентов в изучении математики и эти знания могут быть использованы ими при написании научных статей,  курсовых и 
дипломных работ. Например, студентами был собран статистический материал и выполнена работа по динамике накопления 
внешнего государственного долга, основанная на решении линейного дифференциального уравнения первого порядка[6]; работы 
по моделированию процесса занятости населения, стабилизации иммиграции трудовых ресурсов, совокупного спроса, основанные 
на анализе системы разностных уравнений с использованием цепей Маркова. 
 
РЕЗЮМЕ 
Рассматривается использование экономико-математических моделей при изложении математики студентам-экономистам первого 
курса. 
Ключевые слова. Теория экономического равновесия, теория экономического роста, профессиональная направленность. 
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Останнім часом в економетричних дослідженнях все частіше застосовуються панельні дані [1-7]. Однією з головних 

проблем застосування моделей панельних даних є проблема специфікації. Дана проблема зокрема досліджувалася  в роботах [2,8 ]. 
В статті аналізуються різні моделі панельних даних і явища, які вони моделюють. 
Панельні дані (Panel Date) складаються із спостережень за одними і тими ж об’єктами або економічними одиницями 

(домогосподарства, фірми, регіони, країни і т.д.) в послідовні моменти часу. Прикладами можуть бути щорічні дослідження доходів 
і витрат одних і тих же домогосподарств, дослідження соціально-економічних показників регіонів і країн, дослідження капітальних 
витрат і доходів фірм тощо.   

Отже, панельні дані поєднують в собі як просторові вибірки (наприклад, дослідження певної кількості N  
домогосподарств) так і дані часових рядів; тобто, для кожного моменту часу ми маємо просторову вибірку (cross-sectional date) і 
для кожного об’єкта із вибіркової сукупності маємо часовий ряд (time-series date). 

Панельні дані завдяки тому, що вони містять одночасно cross-sectional date і time-series date дають можливість будувати 
більш гнучкі моделі в порівнянні з регресійними моделями: вони дозволяють враховувати індивідуальні відмінності між 
економічними одиницями. 

Наприклад, відомо за статистичними даними, що процент працюючих заміжніх жінок за даний рік складає 50%. Маючи 
тільки такі дані їх можна інтерпретувати двояким чином: 1) працює тільки 50% заміжніх жінок повний робочий день, інші 50% 
взагалі не працює; 2) протягом року в кожної заміжньої жінки є шанс в певний період часу (в середньому 50% – півроку) 
працювати.  

Однак, крім переваг свого використання панельні дані породжують і свої специфічні проблеми. Однією з таких проблем, 
яку породжують панельні дані є гетерогенне (неоднакове) зміщення, яке відображає той факт, що, наприклад,  в моделях  (2) і (3) 
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параметри i  і b  можуть бути різними для різних об’єктів спостереження. Очевидно, якщо так гетерогенність не буде врахована 

при побудові моделей, то моделі можуть втратити всяку цінність і не відображати реального процесу. 
До найпростіших моделей панельних даних відносять моделі в яких: 
а) матриця регресорів не містить лагових значень залежної змінної – це так звані статичні моделі;    
б) моделі збалансовані – тобто такі, в яких всі об’єкти спостерігаються однакове число часових інтервалів; 
в) довжина часових рядів коротка, що насправді на практиці найчастіше трапляється.  
Серед таких найпростіших моделей виділяють: модель наскрізної регресії, модель регресії з детермінованими 

індивідуальними ефектами, модель регресії з випадковим індивідуальним ефектом, модель Хаусмана-Тейлора. Опишемо ці моделі 
детальніше. 

Модель наскрізної регресії: 

it it ity a x b    , (1) 

ity  – залежна змінна для економічного об’єкта  i  в момент часу t , 

itx  – множина пояснюючих змінних (вектор-рядок розмірності p
) об’єкта  i  в момент часу t , 

it
 –  відповідні залишки, 

1, , , 1,i N t T 
. 

Ця модель є самою простою із всіх можливих, так як тут припускається, що всі об’єкти демонструють однакову поведінку 

у всі моменти спостереження. В моделі це відображається тим, що параметри моделі a  і b  не залежать ні від об’єкта 

спостереження Ni ,1 , ні від моменту спостереження Tt ,1 . Таким чином, в такій моделі ми просто збільшуємо 

вибірку за рахунок даних для різних часових моментів спостереження. Оцінки параметрів такої моделі можуть бути знайдені за 
допомогою методу найменших квадратів. 

Модель регресії з детермінованими індивідуальними ефектами (fixed effect model – FE- модель): 

it i it ity a x b    . (2) 

В цій моделі параметри ia , на відміну від попереднього випадку, різні для різних об’єктів спостереження, але 

залишаються постійними на протязі всього періоду часу. Зміст ia  в тому, щоб відобразити вплив латентних змінних, які 

характеризують індивідуальні особливості суб’єкту, на пояснювану змінну y . Такими латентними змінними можуть бути, 

наприклад, якість управління, надійність ділового партнерства, тощо, при вивченні панелі підприємств.  
Розглядається також так звана двонаправлена модель з детермінованими індивідуальними ефектами  

it i t it ity a с x b     , (3) 

В зв’язку з цим модель (2) називають однонаправленою моделлю з детермінованими ефектами. Модель (3) містить 

параметр tс  який відображає специфіку кожного періоду спостережень. 

Модель регресії з випадковим індивідуальним ефектом (random effect model – RE- модель): 

it it i ity x b      . (4) 

Параметр i  так само як і в попередньому випадку відображає індивідуальні особливості об’єкта, але на відміну від 

попереднього випадку тепер ці індивідуальні особливості носять випадковий характер,  -константа. Така модель виникає в 

ситуаціях, коли N  об’єктів, для яких є статистичні дані, розглядаються як випадкова вибірка із більш широкої сукупності і 
дослідника цікавлять не конкретні об’єкти, а деякі безликі об’єкти, що мають задані характеристики. В таких ситуаціях і вважають, 

що i  є випадковими величинами.  

Модель Хаусмана-Тейлора::  

it it ij i ity x b z      , Ni ,1 , Tt ,1 , (5) 

де itx  – спостережувані змінні, які змінюються від об’єкта до об’єкта і від моменту до моменту,  

iz  – спостережувані змінні інваріантні відносно часу, зміст i  такий самий як і в моделі з випадковим індивідуальним 

випадковим ефектом.  

Проте, на відміну від RE-моделі, тепер латентні індивідуальні ефекти i  можуть бути корельованими з одними 

пояснюючими змінними і не корельованими з іншими пояснюючими змінними. Для оцінки параметрів такої моделі очевидно, що 
не підходять ні МНК, ні УМНК. Параметри такої моделі оцінюють за допомогою процедури Хаусмана-Тейлора з використанням 
інструментальних змінних.  

Для оцінювання параметрів моделі з детермінованим індивідуальним ефектом (2)  рекомендується перейти до рівняння  

   it i it i it iy y x x b       . 
(6) 
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Рівняння (6) записане у відхиленнях від індивідуальних середніх по часу. До цього рівняння можна застосувати метод 
найменших квадратів. Отримані таким чином оцінки називають “within”-оцінками або оцінками з фіксованим ефектом (fixed effect 

estimator) 
ˆ ˆ ˆ

W FEb b b  . 

В якості оцінок індивідуальних ефектів можна взяти 

ˆˆi i i FEa y x b  . (7) 

При оцінюванні параметрів моделі з випадковими індивідуальними ефектами рекомендується об’єднати індивідуальні 

ефекти i  і залишки it . 

Якщо позначити it i itu    , то модель (4) перепишеться у вигляді 

it it ity x b u  . 
(8) 

В такому випадку здавалось би і до моделі (8) можна застосувати метод найменших квадратів. Однак, зауважимо, що 
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Тобто, випадкові величини itu  корелюють між собою, отже, маємо автокореляцію залишків. Тому для знаходження 

ефективних оцінок необхідно скористатися узагальненим методом найменших квадратів. 
Моделі панельних даних з детермінованим індивідуальним ефектом і моделі з випадковим індивідуальним ефектом є 

найбільш вживаними. Виникає питання яку модель доцільно вибрати. При виборі моделі можна керуватися якісними 
міркуваннями. Наприклад якщо аналізуються країни, регіони, крупні фірми чи підприємства, то цікаво отримати прогноз для 
конкретного такого роду об’єкта. Кожний такий об’єкт унікальний і ця унікальність відображається в моделі з допомогою 

параметра 
ia , який є фіксованим. Очевидно також, що в тому випадку модель не може бути поширена на інші подібні об’єкти. 

Іншим  словам  можна сказати, що модель з детермінованими індивідуальними ефектами застосовується в тому випадку, коли 
сукупність, що аналізується представляє собою генеральну сукупність. 

Якщо аналізується випадкова вибірка із генеральної сукупності, то індивідуальні ефекти не представляють ніякого 
інтересу. Важливо описати поведінку сукупності в цілому, тому в цьому випадку краще підходить модель з випадковим ефектом. 

Оцінки моделі з випадковими ефектами, оптимальні якщо індивідуальні ефекти не корелюють з регресорами інакше вони 
будуть необґрунтованими. Навпаки в моделі з фіксованими ефектами індивідуальні ефекти повинні корелювати з регресорами. 
Якщо кореляція відсутня, а застосовується модель з фіксованими ефектами то це приведе до зменшення ефективності оцінок через 
втрату степенів свободи. 

Існує альтернативний “статистичний” підхід щодо вибору  моделі, який не робить змістовної різниці між детермінованими 
і випадковими ефектами. Як правило індивідуальні ефекти повинні бути випадковими, а фіксовані ефекти виникають в тій ситуації 
де індивідуальні ефекти скорельовані з регресорами. В цьому випадку для оцінювання параметрів моделі не може бути 
застосованим ні МНК ні УМНК, інакше оцінки будуть необґрунтованими. Через це в моделях з детермінованими ефектами 
знаходять “within” оцінки, які будуть обґрунтованими в незалежності від того скорельовані чи ні індивідуальні ефекти з 
регресорами. Якщо така кореляція відсутня, то говорять про чисті індивідуальні ефекти. В цих випадках застосовують моделі з 
випадковими індивідуальними ефектами. Обґрунтовані оцінки можуть бути отримані УМНК.  

Мундлак [8] свого часу прийшов до висновку про некоректність формулювання моделі з випадковим індивідуальним 
ефектом, так як в цій моделі не враховується можлива кореляція індивідуальних ефектів з регресорами. Мундлак прийшов до 

висновку, що якщо в моделях де випадковий індивідуальний ефект корелює з регресорами, то Wb  є найкращою оцінкою в класі 

лінійних незміщених оцінок. 
Таким чином вибір між випадковими і детермінованими ефектами при статистичному підході зводиться до перевірки 

наявності кореляції між індивідуальними ефектами і регресорами. 

Для цього використовують тест Хаусмана: тестується гіпотеза 0 :H M  про незалежність індивідуальних ефектів ia  і 

регресорів itx  проти гіпотези 1H : індивідуальні ефекти ia  корелюються з регресорами itx . 

Якщо гіпотеза 0H  про відсутність кореляції приймається то оцінка моделей випадковими і фіксованими індивідуальними 

ефектами обґрунтовані, однак оцінки моделі з випадковими ефектами є ефективними. Якщо гіпотеза 0H  відкидається на користь 

гіпотези 1H : індивідуальні ефекти корелюють з регресорами, то в цьому випадку огрунтованими будуть лише оцінки моделі з 

фіксованими ефектами. 

Статистика Хаусмана W  при нульовій гіпотезі має розподіл 
2  з m  степенями свободи ( m -число параметрів 

моделі). 

        11

FE RE FE RE FE REW b b Cov b Cov b b b
     , 

де  FECov b  і  RECov b  – оцінки коваріаційних матриць для параметрів моделі з фіксованими і 

випадковими ефектами. 
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Якщо  2 ,факт критW m  , де p – число пояснюючих змінних, гіпотеза 0H  відкидається, необхідно 

вибирати модель з фіксованими ефектами. 
При практичній реалізації тесту Хаусмана можуть виникнути труднощі через те, що матриця 

   FE RECov b Cov b  отже бути виродженою, в таких випадках рекомендують застосовувати тест Хаусмана до 

частини компонент вектора b . Необхідно мати на увазі що тест Хаусмана є асимптотичним тобто вимагає великої кількості 

об’єктів спостереження. 
Можна зробити висновок, що при невеликій кількості об’єктів спостереження для того, щоб зробити висновок про 

наявність або відсутність кореляції між індивідуальними ефектами і регресорами, необхідні додаткові дослідження. Відсутня 
ясність також відносно того яким чином обчислюються індивідуальні ефекти в моделях з випадковими індивідуальними ефектами 
при наявності їх кореляції з регресорами. 

 
РЕЗЮМЕ 
Исследуются проблемы спецификации моделей панельных данных. 
Ключевые слова: панельные данные, модели регрессии, случайный  индивидуальный эффект, детерминированный 
индивидуальный эффект. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Христиановский В.В., д.э.н., проф. Донецкий национальный университет 
Щербина В.П., к. ф.-м. н., доц. Донецкий национальный университет  

 
В работе произведён анализ устойчивости совместного функционирования иерархически организованных структур, 

осуществляемый с помощью построения абстрактных динамических моделей. 
Анализ функционирования динамических иерархических систем с билинейной зависимостью взаимодействий 

проводится с помощью  качественной теории дифференциальных уравнений, позволяющей исследовать условия устойчивого 
поведения систем и определить возможный тренд во взаимоотношениях участников, организованных иерархически. 

Рассмотрим целесообразность отношений между участниками 1X , 2X , 3X , …. nX , при которых 1X  

подвластен организационно 2X , 2X  подвластен взаимодействующему с ним 3X  и т.д. Заметим, что под участниками здесь 

подразумеваются относительно обособленные системы в кибернетическом смысле. Предполагается, что все организационно 
вышестоящие участники направляют часть своих ресурсов первому участнику, то есть помогают ему организационно, так как он 
является основным производителем материальных ресурсов, функционирующих в объединённой системе. В данной постановке под 
ресурсами подразумеваются различные возможности участников организационных структур воздействовать друг на друга. В 
частности, такими ресурсами могут быть: материальные, трудовые, денежные, информационные и другие ресурсы научно-
технической, производственной и коммерческой деятельности предприятий. 

Моделирование и анализ устойчивости иерархически скооперированных систем будем проводить методами, описанными 
в [1,2]. Графически взаимоотношения рассматриваемых n  участников можно представить диаграммой, изображённой на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма взаимодействий n  участников рыночных отношений, связанных иерархически 
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Графической модели, изображенной на рис. 1, соответствует система дифференциальных уравнений: 
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           (1) 

Обозначения в модели (1) следующие: 

ix   мощность ресурсной части участника  , 1,iX i n ;  

    1  1  1 1;  ;   1, -1, 2, ;  1, ;   i i j j j ka a b i n j n c k n d      параметры модели, 

отражающие особенности взаимодействий участников в процессе совместного функционирования. Количественно они означают 
процентное соотношение распределяющихся в системе ресурсов. 

Экономический смысл введённых параметров следующий: 

  1  1, 1i iа i n    процентное соотношение количества ресурсов, нижестоящего участника подконтрольное 

вышестоящим участникам в соответствии с устанавливаемыми договорными условиями; 

  -1  2, -j jа j n степень способности нижестоящего участника воспринимать управляющие воздействия 

(ресурсы) сверху; 

 1 2,jb j n   влияние j  го участника организационной структуры на первого, с целью восстановления 

его равновесного состояния; 

1d  степень саморазвития участника 1X  за исследуемый период, отражающая его функциональное предназначение; 

  1,ic i n  ущерб ресурсной части участников от своих возможных неправильных действий. 

Заметим, что если за время   ресурсы i  го участника увеличиваются (уменьшаются) в ik  раз, то 

 ln
 1,i

i
k

c i n


  . Это следует из того, что, если i i ix c x , то 0
ic t

i ix x e , где 0ix  начальный объем 

ресурсов. Если за время   объем стал равным 0i ik x , то 0 0
ic

i i ik x x e  , откуда 
ln i

i
k

c


 . Соответственно 

1
1

ln k
d


  

Необходимым условием длительного функционирования построенной иерархической структуры, описываемой моделью 
(1), является устойчивость стационарных состояний системы. Для выделения стационарных состояний будем проводить анализ 
устойчивого функционирования иерархически построенных структур по общей схеме решения систем дифференциальных 
уравнений. 

Ограничимся детальным анализом системы, состоящей из трёх участников, так как рассмотрение структур с бóльшим 
количеством участников вызывает большие математические трудности. Заметим, что трёхуровневая иерархическая система 
характерна для достаточно большого числа иерархически объединённых структур в экономике. 

В случае наличия трёх участников рыночных отношений схема, изображенная на рис. 1, принимает вид: 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 240

1c
 

 1d  

3c  

31b
 

2c  

1X  
23a  

 

32a  

12a  

 

21a  

21b  

  

  2X  
  

  3X  

 
 

Рис. 2. Иерархическая модель взаимодействия трёх участников рыночных отношений 
 

Система дифференциальных уравнений, соответствующая модели, изображённой на рис. 2, имеет следующий вид: 
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,
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x d x c x b x b x a x x
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                              (2) 

 
Так как параметры системы (2) выражают процентные соотношения фигурирующих в системе ресурсов, то связи между 

ними можно выразить следующим образом. 
С учётом направленности движений ресурсов согласно модели, изображённой на рис. 2, обозначим: 

 1 1 1 ,m d c    2 2 21 ,m c b    3 3 31m c b  . Здесь новые параметры 1 2 3,  ,  m m m  будут 

обозначать результат установленных взаимоотношений в системе. Например, 1m  означает количество ресурсов (в процентном 

соотношении), которыми участник 1X  может распоряжаться при нормальном функционировании всей системы с учётом 

возможных собственных потерь. 
После введённых преобразований система (2) будет выглядеть следующим образом: 
 

1 1 1 21 2 31 3 12 1 2

2 2 2 21 1 2 23 2 3

3 3 3 32 2 3

,

,

.

x m x b x b x a x x

x m x a x x a x x

x m x a x x

   
    
   





                                 (3) 

Приравнивая правые части системы (3) к нулю, получаем две вырожденные стационарные точки:  0,0,0 ,О  

2 1 2
1

21 12 21 21

, ,0
m m m
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 и одну невырожденную  2 1 2 3, ,B x x x  
 с координатами в фазовом пространстве: 
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                      (4) 

 

Из правой части второго уравнения системы (3), в стационарной точке 2B имеем: 

 1 2 23 3
21

1
x m a x

a
                                                 (5) 
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Условие (5) говорит о том, что стационарная невырожденная точка 2А  будет иметь положительные координаты только 

при 3 0x  . С экономической точки зрения это означает, что участник 3X  является гарантом стабильного функционирования 

системы. 
Рассмотрим более подробно невырожденный случай устойчивости функционирования системы, т. е. устойчивость в 

точке 2B . Перенося начало координат в эту точку, путем замены координат по условию    1,2,3i i iy x x i   , 

получаем новую систему (6), для которой исследуем теперь уже нулевую точку на устойчивость. 

1 1 1 21 2 31 3 12 1 2 12 1 2 12 2 1
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            (6) 

 
Система (6) будет устойчивой, если действительные части корней характеристического уравнения, полученного из 

линеаризованной системы (6) отрицательны (условие оптимальности по критерию Гурвица).  
Характеристическое уравнение для системы (6) записывается в виде 
 

1 12 2 21 12 1 31

21 2 23 2

32 3

0

0

m a x b a x b

a x a x

a x







 

 



  

  



,                              (7) 

 
или 
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                 (8) 

 
Согласно критерия Гурвица необходимым и достаточным условием отрицательности действительных частей корней 

уравнения 
3 2

0 1 2 3 0a a a a       является положительность главных определителей матрицы  вида: 

 

1

3 2 0

3

1 0

0 0

a

A a a a

a

 
   
 
 

,                                                  (9) 
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Для уравнения (8) матрица А имеет вид: 
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Отсюда видно, что в общем случае довольно сложно указывать в явном виде интервалы изменения параметров системы 

для определения состояния устойчивости, при которых определители Гурвица положительны. Почти невозможно также дать 
четкую экономическую интерпретацию получаемым соотношениям параметров модели. Поэтому упростим модель (3) таким 

образом, чтобы построенные по матрице A зависимости параметров имели экономический аналог. Для этого положим 

1 0m  . С экономической точки зрения это означает, что участник 1X  не должен тратить ресурсы нерационально. 

Необходимо, чтобы его собственные возможности по крайней мере могли компенсировать возможные нерациональные затраты и 

тогда 1 1d c . Это вполне логичное предположение не меняет сути дальнейших рассуждений, но упрощает вид системы (3). 

Таким образом, преобразованная система будет иметь вид: 
 

1 21 2 31 3 12 1 2

2 2 2 21 1 2 23 2 3

3 3 3 32 2 3

,

,

.

x b x b x a x x

x m x a x x a x x

x m x a x x

  
    
   





                                  (12)  

 

Стационарными точками системы (12) являются:  1 ,0,0C а  при 0а   и  2 1 2 3; ;C x x x  
 с 

координатами в фазовом пространстве: 
 

21 23 32 31 32 2
1

12 23 3 31 21 32

3
2

32

21 21 3 23 2 3
3

12 23 3 31 21 32

,

,

.

b a a b a m
x

a a m b a a

m
x

a

a b m a m m
x

a a m b a a







 
 





 




                                         (13) 

 
Проанализируем систему (13) с точки зрения её устойчивости. Экономическая целесообразность требует, чтобы все 

координаты этой стационарной точки должны быть положительными. 
Стационарная точка (13) будет иметь положительные координаты, если будут выполняться следующие две пары 

условий: 
 

2 12
21

21

12 23 3
31

21 32

m a
b

a

a a m
b

a a

 

 


                                                (14) 

или 
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2 12
21

21

12 23 3
31

21 32

m a
b

a

a a m
b

a a

 

 


                                               (15) 

 

С экономической точки зрения это означает, что вышестоящий орган 3X  должен выполнять регулирующие функции 

относительно всей системы, включая и участника 2X , так как его мощностей (ресурсов) должно хватать не только на 

собственные нужды, но и на помощь всем подвластным участникам. То же самое необходимо сказать и относительно участника 

2X . Суть их функционирования объясняется необходимостью поддержки основного участника 1X , что не противоречит 

логике экономической целесообразности иерархической системы. Этим подтверждается также кибернетический принцип 
управляющей системы, что она должна обладать разнообразием, не меньшим, чем управляемая. 

По аналогии с вышеприведенным анализом стационарной точки 2B проведём анализ вновь полученной стационарной 

точки 2C . Характеристический многочлен для системы (12) будет иметь следующий вид: 

 

12 2 21 12 1 31

12 2 23 2

23 3

0

0

a x b a x b

a x a x

a x







 

 



  

  



                                (16) 

или 
 

 3 2 2 2
12 2 12 21 1 2 21 21 32 23 2 3 32 12 23 23 2 3 31 32 21 2 3 0a x a a x x a b a a x x a a a a x x b a a x x                

 

Исходя из критерия Гурвица, матрица A , соответствующая (16) запишется в виде: 
 

12 2

2 2
32 12 23 23 2 3 12 21 1 2 21 21

32 23 2 331 32 21 2 3

2 2
32 12 23 23 2 3 31 32 21 2 3

1 0

1
  

0 0

a x

a a a a x x a a x x a b
A

a a x xb a a x x

a a a a x x b a a x x

   

  

   

 
 

   
  

 
  

(17) 

 
 
Отсюда 

1 12 2a x  , 

12 2
2 2 2

32 12 23 23 2 3 31 32 21 2 3 12 21 1 2 21 21 32 23 2 3

1a x

a a a a x x b a a x x a a x x a b a a x x       
 

  
, 

 

3 3 2a   , 

 

где   2 2
3 32 12 23 23 2 3 31 32 21 2 3 32 2 3 12 23 2 31 21a a a a a x x b a a x x a x x a a x b a          .  

 
Для положительности определителей надо, чтобы выполнялось условие 

12 23 2 31 21 0,a a x b a    т.е.  

 

12 23 2 12 23 3
31

21 21 32

a a x a a m
b

a a a



  .                                       (18) 
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Это условие совпадает с условием (14). Проанализируем условие (18). Отношения 
12

21

a

a
 и 

23

32

a

a
 означают, что их произведение 

является установлением общего результата иерархической целесообразности отношений, так как каждое из них определяет 
коэффициент качества взаимоотношений в многоуровневой системе. Это опять подтверждает тот факт, что вышестоящий участник 

3X  должен выполнять регулирующие функции относительно всей системы. Его ресурсов должно хватать не только на 

собственные нужды, но и на помощь 1X  и 2X . Второй участник должен уделять внимание первому участнику так как суть его 

функционирования объясняется только этим. С экономической точки зрения это означает, что система могла бы быть устойчивой и 

тогда, когда она будет двухуровневой. Если мощности 2X  будет хватать для устойчивого функционирования 1X  тогда он не 

будет конкурировать с 3X  по вопросу управления 1X , а сможет взять на себя все функции по управлению. В таком 

соотношении параметров трехуровневая система будет излишней и, если 2X  объединит свои функции по управлению с 3X , 

возможна существенная экономия ресурсов. 

Рассмотрим ещё одну особую точку системы (12), т.е. точку  1 ,0,0C а . Линеаризованная система (12) в этой 

особой точке будет иметь следующий вид: 
 

1 21 2 31 3 12 2

2 2 2 21 2

3 3 3

,

,

.

y b y b y a ay

y m y a ay y

y m y

  
   
  





                                    (19) 

 

Корни характеристического уравнения системы (19) равны: 1 0  , 2 2 21m a a    , 3 3.m    

Поэтому при 
2

21

m
a

a
 , точка  ,0,0C а  будет устойчивой, а при 

2

21

m
a

a
  неустойчивой. 

Отметим ещё одну важную особенность экономической интерпретации решений рассмотренных иерархических 
структур. Может возникнуть такая ситуация, когда построенная модель будет неадекватно описывать условия относительно 
реальной ситуации в экономике. В этом случае необходимо качественно изменить систему уравнений, составляющих модель, то 

есть перестроить взаимоотношения в реальной системе. Для этого нужно в систему (1) ввести член 
2
ix , который будет 

отражать принцип внутренней конкуренции, то есть уровни 2X  и 3X  должны конкурировать между собой в системе. В этом 

случае система будет функционировать рационально, а модель будет адекватно описывать рыночные взаимоотношения 
участников. 

Рассмотрим динамику решений системы (12) в стационарных точках 1C  и 2C  в зависимости от начальных условий и 

параметров системы. Она изображена на рис. 3.                                                                        
                                                                        3x                                

                                                                                                      2C  

                                                                                                         

                                                                                   

                                                                      0                                                       2x      

                                                      

                                               2
1

21

 ,0,0
m

C
a

 
  

 
   

                           1x                
Рис. 3. Динамика взаимодействий трёх участников рыночных отношений в зависимости от начальных условий в 

окрестности стационарных точек 1C  и 2.C  
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При соблюдении условий (18), то есть при наличии рациональной точки 2C , система будет стремиться к устойчивости 

второго рода (спиралевидная устойчивость). Это видно на рис. 3. Точка  1 ,0,0C a  при значении 
2

21

m
a

a
  будет 

находиться на сепаратрисе, которая делит множество траекторий системы на две непересекающиеся части. Если начальные 

условия системы будут выбираться вблизи отрезка  1OC  оси 1x , (см. рис. 3), то система будет функционировать устойчиво, 

но с вырождением влияния второго и третьего участников на первого, что было отмечено выше. Ели же начальные условия будут 

выбираться слева от точки 1C , то траектории будут уходить от оси 1x  в сторону точки устойчивости 2C  и система будет 

находиться в неустойчивом состоянии до тех пор, пока не попадёт в зону притяжения 2C , которая является аттрактором для 

системы. Отсюда делаем вывод, что для устойчивого функционирования системы начальные условия необходимо выбирать либо 

вблизи области устойчивости  1OC , либо вблизи точки 2C . Тогда траектории системы будут направлены или к точкам отрезка 

 1OC  и система вырождается или к спиралевидной устойчивости, в которой система может функционировать устойчиво 

длительное время. 
Рассмотрим теоретически проанализированные экономические ситуации на конкретном примере.  
Пусть в организованной трёхуровневой структуре экономические отношения между участниками рыночных отношений 

складываются следующим образом. 

Основной производитель продукции (предприятие 1X ) до начала исследуемого периода функционирования с учётом 

будущего развития будет иметь ресурс 1 1d x , который дополнительно увеличится за счёт организационной помощи участника 

2X  на 40% т.е. 21 0,4b  , а участника 3X  на 10%  31 0,1b  . Оба участника 2X  и 3X  истратят по 20% 

своих возможностей для поддержки 1X  на уровне устойчивого функционирования всей системы 

 2 30,2 и 0,2 .m m   

В процессе функционирования участник 2X  может распоряжаться частью ресурсов участника 1X , что должно быть 

обосновано по договорённости, и количественно это соотношение будет составлять 10% от их общей потребности 

 12 0,1a  . Не имея достаточных возможностей для нормализации функционирования всей системы участник 2X , 

передаёт часть своих полномочий по управлению участнику 3X , что выражается значением параметра 23 0,1a  . 

Так как в системе установлены бинарные отношения то 21 12 0,1,a a   а 32 23 0,1a a  . Суть этих 

параметров с экономической точки зрения будет означать следующее. Система организовывается иерархически потому, что 

участник 1X  сам управлять оптимальным образом таким количеством ресурсов не может. Ему будут помогать и поддерживать 

устойчивое состояние функционирования участники 2X  и 3X . Для устойчивого функционирования всей системы участник 

1X  делегирует  часть своих полномочий 2X  и 3X . Однако ввиду большой сложности и неопределенности внешних 

воздействий всегда остаётся вероятность недоиспользования полученных ресурсов, в результате чего возникают нежелательные 
потери, которые могут компенсировать системе только вышестоящие участники. 

Параметр 2 2 21 0,2m c b    означает, что участник 2X , если не будет оказывать помощи 1X  и отдавать 

часть ресурсов 3X  то он будет иметь возможность распоряжаться только 82%  своих ресурсов, так как ресурсы 2X  

изменятся за единицу времени в 2 0,2 0,819mk e e     раз. Если у него будет оставаться 100%  ресурсов, то 

2 0m   и никакой помощи он не будет оказывать. Отсюда следует, что параметр 2m  отражает качество предоставляемой 

помощи системе по управлению. Аналогичные выводы можно сделать относительно 3m  для третьего участника. 

Проанализированные параметры показывают долю взаимодействия участников в зависимости от их возможностей (ресурсов) и 
необходимых обязательных связей для устойчивого функционирования системы. 

Если численно выразить параметры системы (2), как описано в примере, то получим следующую систему: 
 

1 2 3 1 2

2 2 1 2 2 3

3 3 2 3

0,4 0,1 0,1 ,

0,2 0,1 0,1 ,

0,2 0,1 .

x x x x x

x x x x x x

x x x x

  
    
   





                            (20) 

 
Проанализируем эту систему по вышеприведенной методике. 
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Приравнивая правые части уравнений системы (20) к нулю, получаем невырожденную точку устойчивости 

2 (6,2,4)C  и особую  точку 1( ,0,0)C a .  

Рассмотрим следующие варианты  задания начальных условий для определения устойчивости системы в указанных 
точках. 

Зададим начальные условия для системы (20) следующим образом: 

1. 0 0;t    1 0 5;x    2 0 3;x    3 0 4x   и изобразим траектории поведения системы (20) 

графически на рис. 4.  
Слева на рис. 4 изображены траектории изменения ресурсов каждого из участников: 

   1 1x t f t ,    2 2x t f t ,    3 3x t f t , 

а справа - фазовый портрет решений системы: 

 
 
 

1 1

2 2

3 3

,

,

.

x f t

x f t

x f t





 

 

На этом рисунке видно, что 1 2 3( ) 6,  ( ) 2,  ( ) 4x t x t x t   , то есть траектории стремятся к 

значениям координат точки устойчивости 2C . 

 
 

   1 1x t f t  

 
 
 

 
 
 

   3 3x t f t

 

 
 
 
 

   2 2x t f t

 

 

а) б) 

Рис. 4. Динамика системы (20) в зависимости от начальных условий «вблизи» точки 2C  

 
2. Зададим начальные условия по-другому, т.е. вблизи устойчивости на отрезке 

 1OC :      0 1 2 30;  0 0,6;  0 0,3;  0 0,2t x x x     и изобразим траектории поведения системы (20) 

графически, (см рис. 5).  
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 1x t  

 
 
 

 

 2x t  

 3x t  

 

а) Траектории изменения ресурсов каждого из участников б) Фазовый портрет 

 

Рис. 5. Динамика системы (20) в зависимости от начальных условий «вблизи»  1OC .  

 

На рис. 5 а) видно, что 1 2 3( ) 1,7,  ( ) 0,  ( ) 0x t x t x t   , то есть траектории системы стремятся к 

значениям  координат точки устойчивости на отрезке  1OC , где отношение 
2

21

2
m

a
 . На рис. 5 б) это показано в фазовом 

пространстве. Как видно из рисунка 5 при таких начальных условиях система стремится к самовырождению (исчезает влияние 

2X и 3X . 

3. Зададим начальные условия вблизи отрезка  1,C  , т.е. 0 0;t    1 0 3;x   

   2 30 0,5;  0 0,1x x   и изобразим траектории поведения системы (20) графически, (см рис. 6).  

 
 
 
 
 
 
 

 1x t  

 

 3x t  

 

 

 2x t  

 

 

а) Траектории изменения  ресурсов каждого из участников б) Фазовый портрет 

Рис. 6. Динамика системы (20) в зависимости от начальных условий «левее» точки 1C  
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На рис. 6 а) видно, что 1 2 3( ) 6,  ( ) 4,  ( ) 2x t x t x t   , то есть. траектории уходят от значений 

вблизи  1,C   к значениям координат точки устойчивости 2C . 

Проанализировав построенные графики можно сделать вывод, что при задании начальных условий вблизи множества 

устойчивости на отрезке  1OC  происходит вырождение отношений в системе. Стабильно функционировать будет только 

первый участник, но и его ресурсы будут ограничены величиной 
2

21

2
m

a
 , а участники 2X  и 3X не будут принимать 

участия в устойчивом функционировании системы. Это означает, что участник 1X  будет максимально наращивать свои ресурсы 

за счёт внешнего окружения (коэффициент 1d  будет расти, а 1c  уменьшаться). Однако, при накоплении большого числа 

ресурсов за время своего функционирования (то есть при 
2

1
21

m
x

a
 ) вырождение исчезает. Это значит, что 1X  сам уже не 

может поддерживать устойчивость функционирования и потребуется помощь 2X  и 3X . И тогда после колебательного 

перераспределения ресурсов система может стабилизироваться в точке равновесия 2C . 

При задании начальных условий вблизи точки 2C  происходят колебательные перераспределения ресурсов вокруг 

стационарной точки 2C  (первый и третий вариант задания начальных условий). Со временем ситуация стабилизируется и 

система будет находиться длительное время в состоянии устойчивости.  

Если же задавать начальные условия вблизи множества  1C  , то при накоплении достаточно больших ресурсов 

первого участника, система также будет функционировать устойчиво, так как при   попадает в зону притягивания  точки 

устойчивости (аттрактора) 2C . 

Из приведенного примера можно сделать следующий общий вывод. Иерархически устроенные системы создаются для 
того, чтобы все уровни иерархии совместно решали проблему устойчивого функционирования системы путём перераспределения 
полномочий (ресурсов), так как в виду большой сложности и неопределённости внешнего окружения только один участник с этим 
справиться не может. Для этого необходимо установить оптимальные пропорции взаимоотношений (договорные условия или 
регламентные отношения), выполнение которых позволит системе двигаться к точке устойчивости (аттрактору). Если соотношение 

параметров выполняется (в данном примере 
2

21

2
m

a
 ), а начальные условия находятся правее сепаратрисы, проходящей через 

точку  2,0,0 , то система попадает в зону влияния аттрактора 2C  и будет двигаться в эту точку устойчивости. Если же 

указанные условия не будут выполняться, то система не «выживет», так как само понятие иерархии вырождается (исчезает 

потребность в участниках 2X  и 3X ). Другими словами, регламентирующие условия в системе должны выбираться таким 

образом, чтобы не нарушался функциональный смысл иерархии, иначе система будет нежизнеспособной. 
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ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ. 
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Фомин-Шаташвили А.А., ст преп. ДЭГИ  

 
Одной из важнейших задач в теории случайных процессов является нахождение оптимальных оценок в задачах 

экстраполяции (прогноза) и фильтрации случайных процессов, которые имеют огромное значение при решении многих актуальных 
задач науки и техники. 

В настоящее время можно считать, что по крайней мере в теоретическом плане теория линейных оценок в указанных 
задачах разработана полностью в работах А.Н. Колмогорова, Н. Винера, A.M. Яглома и многих других авторов. Известно, что 
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линейные оценки в задачах экстраполяции и фильтрации случайных процессов приводят к наилучшим оценкам лишь для случая 
гауссовских процессов. В работах А.Д. Шаташвили было показано, что для случайных процессов с ограниченными моментами 
второго порядка и мало отличающимися от гауссовских процессов, порядок отклонения наилучших оценок от линейных равен 
порядку отклонения рассматриваемого процесса от гауссовского. Отсюда следует, что проблема нахождения оптимальных оценок 
для негауссовских процессов остается весьма актуальной и требует продолжения работы в этом направлении. 

В настоящей работе предлагается один общий метод вычисления оптимального прогноза с помощью безусловного 
математического ожидания, который в дальнейшем используется эффективно для нахождения оптимального прогноза при решении 
эволюционного нелинейного дифференциального уравнения в гильбертовом пространстве. 

Пусть  – фиксированное вероятностное пространство, Н - сепарабельное вещественное гильбертово 

пространство со скалярным произведением (х ,у )  и нормой ||х|| соответственно, .  В гильбертовом пространстве Н 

рассмотрим систему эволюционных дифференциальных уравнений нелинейного и соответствующего ему линейного вида 

    (1) 

  (mod P), 

      (2) 

  (mod P), 

где  – малый параметр и будем предполагать, что их коэффициенты удовлетворяют следующим условиям: 

1 а) операторы A ( t )  являются семейством линейных, вообще говоря, неограниченных операторов с плотной независимой 

от t  областью определения ,  
б) операторное семейство A ( t )  являются производящими операторами эволюционного семейства U ( t , s ) ,  

 ограниченных операторов при каждом t и s, действующих в пространстве Н, для которых имеет место 

        (3) 

где символ | | обозначает норму оператора в пространстве Н; 
в) семейство линейных операторов A1(t) является, вообще говоря, семейством неограниченных операторов с той же 

плотной, независящей от t  областью определения , но таким, что семейство операторов 

U1(t,s) = U(t,s)A1(s) ,        (4) 

при каждом t  и s   являются ограниченными операторами и 

        (5) 

г) число – 1 не принадлежит спектру семейства операторов U 1 ( t , s )  t  и . 

2  – гауссовский случайный процесс, определенный на отрезке [0,a] со значениями из Н с нулевым математическим 

ожиданием, M (t) = 0, с корреляционной операторной функцией  причем 

      (6) 

и которая допускает факторизацию в виде 

       (7) 

где операторная функция  является сопряженной к операторной функции . 

3. Нелинейная функция f ( t , y ( t ) ) ,  определенная на множестве [0, ]a  Н, принимает свои значения из Н, является 

интегрируемой функцией со своим квадратом по норме Н  для всех  и дифференцируема по у ,  при этом, производная 

( t , y ( t ) )  для всех t   [0, а] является оператором Гильберта-Шмидта. 

Как известно из теории [7.8], при выполнении вышеперечисленных условий 1, 2, 3 дифференциальное уравнение (1) (в 
частности и (2)) имеет единственное решение ((modP) y(t) с ограниченным моментом второго порядка по норме Н, 
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. При этом очевидно, что решение уравнения (2) x(t) является гауссовским случайным процессом. Обозначим 

через н -  –  алгебру измеримых подмножеств гильбертова пространства Н . Тогда пара ( Н , н ) ,  как мы знаем, образует 

измеримое гильбертово пространство. Обозначим через  и  меры, порожденные на измеримом гильбертовом пространстве 

( Н , н )  случайными процессами y ( t )  и x ( t )  соответственно. В теории случайных процессов известно следующее 

утверждение: 

Лемма 1. (см. [1]). Пусть в гильбертовом пространстве Н рассматривается некоторая -алгебра , а также некоторая 

случайная величина  со значениями из H и . Если другая случайная величина  – измерима и обладает таким 

свойством, что величина  и принимает минимальное значение, то величина  определяется в виде условного 

математического ожидания . 

Предположим теперь, что случайный процесс y ( t )  наблюдается до некоторого момента t = T, ,а],  – 

алгебра событий, определенных поведением случайного процесса y ( t )  при t T .  Задача построения оптимального прогноза 

случайного процесса y ( t )  в точке t = T + h ,  h T + h 0 ,a ]  сводится к нахождению  – измеримого функционала 

для которого выражение  принимает минимальное значение, а в силу Леммы 1 

)        (8) 

Как известно в теории не существует общих методов для вычисления условного математического ожидания. Поэтому, 
формула (8) еще не дает удовлетворительного ответа для решения поставленной задачи. Тем не менее, приведенные ниже 
рассуждения дают нам возможность в некоторых случаях привести нашу задачу к эффективному решению, т.е. построить алгоритм 

для прямого вычисления оптимального прогноза  случайного процесса y ( t )  в точке t  =  T  +  h .  

Вначале мы сделаем один шаг для упрощения задачи вычисления оптимальной оценки прогноза . Для этого, 

предположим, что вместе со случайным процессом y ( t )  мы рассматриваем некоторый другой случайный процесс x(t), такой что 

при наличии условия , он более просто устроен и хорошо изучен, чем сам процесс y ( t )  и предположим, что 

мера  эквивалентна или в худшем случае абсолютно непрерывна к мере , порожденной случайным процессом x ( t )  и 

существует плотность Радона-Никодима  на [0;а] интервале определения процессов y ( t )  и x(t). Через  

и ,   будем обозначать плотности Радона-Никодима для сужения этих мер  и  для 

процессов y ( t )  и x ( t ) ,  определенных соответственно, на интервалах [0;T] и [0; T + h ] .  Обозначим через 

,      (9) 

где знак (*) обозначает интегрирование по мере , а  – алгебра событий, порожденная величинами x(s), s T .  

Доказывается следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть в сепарабельном гильбертовом пространстве Н меры  и , порожденные случайными процессами 

y ( t )  и x ( t )  соответственно эквивалентны ( ~ ) и существует плотность Радона-Никодима 

. Тогда 

  (10) 

 

Хотя в формуле (10) условность в математическом ожидании не пропадает, но так как вторая мера  является нами 

выбранной и просто устроенная мера, то, естественно, это обстоятельство позволит выбрать такую меру, чтобы на втором этапе 
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еще более упростить вычисление в формуле (8). Действительно, предположим, что случайный процесс x ( t )  является гауссовским 
процессом. Из теории линейной экстраполяции известно, (см. [2]), что в интервале [T , T  +  h ], где мы строим оптимальный прогноз 
случайного процесса y ( t ) ,  гауссовский процесс x ( t )  можно представить в виде разложения 

   (11) 

где 

    (12) 

является линейным оптимальным прогнозом гауссовского случайного процесса x(t), a ,  – 

«гауссовская добавка», не зависящая от  – алгебры . Обозначим через 

.  (13) 

Учитывая, что x(t) – гауссовский процесс в интервале [T,T + h] допускает разложение (11), где lT(t)  – измеримая 

величина, a  не зависит от  – алгебры , мы легко приходим к выражению 

где знак (є) означает интегрирование по мере , которая легко определяется из соотношения (11), а величины u1,u2,u3 – параметры, 

вместо которых, после интегрирования подставляются        

которые содержат часть наблюденных траекторий случайного процесса y(t) на отрезке [0,T]. Как видно из формул (13) и (14) в том 
случае, когда второй случайный процесс x(t) является гауссовским, вычисление условного математического ожидания в правой части 
(13) сводится к вычислению безусловного математического ожидания (14), а это уже явное продвижение к эффективному вычислению 

оптимального прогноза . Следовательно, имеет место следующая общая теорема. 

Теорема 2. Если при условиях Теоремы 1 мера , соответствующая случайному процессу x(t), является гауссовской, то 

оптимальная оценка прогноза случайного процесса y ( t )  в точке t = T + h [ 0 ; a ] ,  h > 0  при условии, что он наблюдается до 

момента t=Т, определяется эффективно по формуле 

      (15) 

где функционал  вычисляется по формуле (14), а  – плотность Радона-Никодима 

на интервале [0,T].  

Возвратимся теперь к системе дифференциальных уравнений (1) и (2), рассмотренных в начале работы и применим, 
полученные результаты Теоремы 1 и Теоремы 2 к решениям этих уравнений y ( t )  и x ( t ) .  Будем предполагать, что коэффициенты 
уравнений (1) и (2) удовлетворяют условиям, перечисленным выше 1, 2, и 3, а также Теоремы 2 из работы [4], тогда существует 
единственное решение этих уравнений y ( t )  и x ( t )  соответственно с конечными моментами второго порядка по норме H, x ( t )  –  
гауссовский процесс и также существует плотность Радона-Никодима и вычисляется в явном виде в терминах коэффициентов 
указанных уравнений 

  (16) 

где символ < > обозначает расширенный стохастический интеграл, а функции b(t, z( )), g(t,z( )) и винеровский процесс w(t) в 

явном виде вычисляются через коэффициенты уравнений (1) и (2), собственные числа и собственные функции корреляционной 

операторной функции  гауссовского случайного процесса x ( t )   и . Все это подробно доказывается в 

работах [3,4]. Пусть теперь в интервале [0,T] наблюдается решение эволюционного нелинейного дифференциального уравнения (1) 

. Имеет место теорема. 

 

 

 

 

 
.   (14) 
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Теорема 3. Пусть в гильбертовом пространстве H задана система эволюционных дифференциальных уравнений (1) и (2) и 
пусть для них выполняются условия Леммы 1, Теоремы 2 работы [4], а также выше перечисленные условия 1, 2, 3. Тогда, учитывая 

формулы (15) и (16), оптимальный прогноз  решения y(t) уравнения (1) в точке t=T+h, вычисляется по формуле 

 

 
            (17) 
 

где а функция K(t,z,s) является интегральным ядром 

оператора Гильберта-Шмидта (t,z). 
Подробное доказательство данной теоремы приведено в работах [5,6], где формулы (16) и (17) выражаются через 

коэффициенты уравнений (1) и (2). Если теперь предположить, что уравнение (1) содержит малую нелинейность, т.е. α – малый 
параметр, то формулу (17) с помощью разложения функции ех в ряд Маклорена, можно представить в виде следующего 
разложения 

,     (18) 

где главный член разложения  является оптимальным линейным прогнозом гауссовского процесса x(t), а В1 и В2 

являются коэффициентами поправок при α и α2 соответственно и вычисляются в явном виде по известным величинам 
коэффициентов заданных уравнениями (1) и (2). Доказательство этого факта, а также подробные алгоритмы для вычисления 
коэффициентов разложения (18) приводятся в работе [6]. 

Полученные результаты могут быть применены для расчетов оптимальных оценок в задачах экстраполяции (прогноза) 
важных экономических характеристик и показателей при изучении динамики экономических проблем в различных ее ситуациях: в 
устойчивых, экстремальных или хаотических, при этом, безусловно, нужно учитывать воздействие на нее внешней среды - в одном 
случае детерминированное, в другом – случайное, с некоторыми закономерностями. Например, если некоторые экономические 
аспекты описываются с помощью некоторого дифференциального уравнения, то находясь под воздействием случайного 
возмущения внешней среды ( с указанием типа возмущения ) изучаемое дифференциальное уравнение должно содержать на 
входе(в правой части) заданный случайный процесс из определенного класса, пусть для определенности, гауссовский процесс. В 
этом случае, легко можно применить хорошо изученный аппарат из теории случайных процессов для решения поставленной 
экономической задачи. В частности, в данной работе рассматривается нелинейное дифференциальное уравнение (1) 
 

    1 1

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( , ( )) ( ), 0 , (0) (0) 0 (mod )

dy t
A t y t A t y t f t y t t t a y P

dt
            (1) 

 

где ( )t - гауссовский случайный процесс и для которого разработан огромный аппарат математических методов, которые носят 

вполне законченный вид и могут быть применены в различных областях науки и техники. Например, дифференциальное уравнение 
(1) легко может быть приведено в частном случае к дифференциальному уравнению, описывающему уравнения цены в теории 
Вальраса [9]  
 

( )
[ ( ( ), ) ( ( )]

dp t
H D p t S p t

dt
         (18) 

 

где (0) 0, ( ) 0H H t  , p - цена,  - параметр, а ( ( ), )D p t   и ( ( )S p t  - представляют собой соответственно 

спрос и предложение рынка в данный момент времени t . Если допустить в (18) функцию 1H  , то в окрестности точки 

равновесия спроса и предложения 0p p  правая часть уравнения (18) разлагается по степеням 0( )p p  и мы получаем, что  

 

0

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0p p p

dp t
D t p t S t p t C t p

dt
          (19) 

 

с точностью 
2

0[( ) ]o p p . Если теперь в уравнении (1) допустить в частности, что 

( ) ( ), ( ) 0, ( ) ( )pp t My t M t D t A t   , 1( ) ( )pS t A t то очевидно, что, усредняя решение уравнения (1), или 

его каких-либо алгоритмов, по математическому ожиданию по гауссовской мере, порожденной случайным процессом ( )t  мы 
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приходим в результате к решению той или иной задачи для уравнения (19), в частности в задачах оптимального прогноза и 
фильтрации.  
 Например, для решения задачи прогноза роста или падения цены с учетом выражения (19), используется аппарат, 

разработанный в данной работе, т.е., если цена данного продукта ( )p t , наблюдается до момента t T , то оптимальный 

прогноз его значения в момент времени T h , 0h  может быть явно рассчитан по формуле 
 

 ( ) ( )p T h M y T h   , ,       (20) 

 

где ( )y T h - оптимальный прогноз решения уравнения (1), полученный нами в явном виде в данной работе (формула (17)) и 

использованный для данного частного случая, приведенного выше, когда дифференциальное уравнение (1) сводится к 
дифференциальному уравнению (19) после его усреднения. 

В дальнейшем предполагается продолжить исследования в данном направлении для изучения конкретных задач 
экономики в различных условиях внешней среды: в обстановке устойчивости, экстремальности или хаоса в динамике его эволюции 
по времени.  
 
РЕЗЮМЕ 
У сепарабельном гильбертовом просторі Н розглядається нелінійне еволюційне диференціальне рівняння і вивчається задача 
знаходження оптимальної оцінки в задачі прогнозу для вирішення даного рівняння в значенні мінімуму среднеквадратічного 
відхилення . Розроблений алгоритм отримання оптимального прогнозу, який при малій нелінійності допускає розкладання по 
ступенях даної малої нелінійності. Наводиться економічний приклад для прогнозування зростання або падіння цін в теорії 
Вальраса, до якої може бути застосовані ці математичні методи отримання оптимальної оцінки прогнозу. 
 
SUMMARY 
In the separabel Gylbert space Н nonlinear evolutional differential equalization is examined and the task of finding of optimum estimation in 

the task of prognosis for the decision of this equalization in sense of minimum of 
2

( ) ( )x t y t  declination is studied. The algorithm of 

receipt of optimum prognosis which at small non-linearity assumes decomposition on the degrees of this small non-linearity is developed. It 
is made an economic example for prognostication of growth or price decline in the Valrasa theory, to which it can be these mathematical 
methods of receipt of optimum estimation of prognosis are applied. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ЗМІННІСТЬ І РІВНІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІК 
 
Щетілова Т.В., к.е.н., с.н.с., ІЕП НАН України 
Гладкова Л.А., к.е.н., доц. ДонНУ  
 

Постановка проблеми. Сучасний етап світового економічного розвитку характеризується зростанням безвекторних 
форм, варіативністю, розбалансованістю, глибоким цивілізаційним зрушенням із поглибленням світової нерівності. Глобалізація 
постає однією із головних причин світової нерівності та розбалансованості економічного розвитку, що збільшує неефективність 
цього процесу, макроекономічні ризики та загострює світові міжнародні відносини. Різниця у показниках змінності та інерційності 
економічних циклів розвитку національних економік має істотне значення: висока інерційність у сполученні з ймовірністю 
економічних шоків, зміною режимів політики призводить до збільшення ризиків, поглиблення криз і, як наслідок, до зниження 
темпів економічного зростання. Серед глибинних причин останньої світової фінансово-економічної кризи 2008 р., на думку лідерів 
Великої двадцятки (“Групи-20”), були неадекватна оцінка учасниками ринку ризиків і несвоєчасне забезпечення необхідним 
технічним аудитом, неефективні методи та інструменти управління ризиком, неадекватна оцінка і реакція регуляторних та 
наглядових інституцій на ризики, що нагромаджувались на фінансових ринках [1]. Це розглядається як негативний внесок у 
формування системних економічних проблем. Із наведеного випливає, що визначення джерел змінності економічної динаміки, 
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ідентифікація макроекономічних ризиків, аналіз їх впливу на змінність і рівні розвитку національних економік є важливою 
науковою і прикладною проблемою.  

Аналіз останніх досліджень з проблеми. Вагомий внесок у розв’язання зазначеної проблеми внесли Stockman A.C., 
Acemoglu D.  і  Zilibotti F.,  Obstfeld M.,  Greenwood J. і  Jovanovic B., Imbs J. і  Wacziarg R., Koren M. i Tenreyro S., Saint-Paul G. Їх 
дослідження є важливим науковим напрямом щодо методологічних засад оцінки ризиків і змінності економічного розвитку, 
визначення відношення між змінністю, ризиками, економічним розвитком і диверсифікацією. Але не всі висновки даних 
досліджень мають емпіричне підтвердження. Наприклад, не завжди зростаюча секторальна продуктивність дається ціною 
зростаючої змінності економічного розвитку (на противагу  висновкам Acemoglu  і  Zilibotti  [2]; Greenwood і Jovanovic [3], Obstfeld 
[4]; Saint-Paul [5]). Факт вибору безризикових проектів економічного розвитку країнами, що розвиваються, не завжди 
підтверджується (див. Acemoglu і Zilibotti [2]). Подібні дослідження з емпіричною перевіркою в Україні взагалі не провадилися.    

Цілями статті є визначення взаємозв’язку між ризиками, змінністю і рівнями макроекономічного розвитку на основі 
запропонованих методологічних засад оцінки детермінантів макроекономічної змінності, ідентифікації ризиків, виявлення їх 
впливу на змінність і рівні розвитку та проведення відповідного емпіричного аналізу.   

Основні результати дослідження. У попередніх авторських роботах запропонований методологічний підхід до оцінки 
змінності макроекономічного розвитку та, зокрема, секторів економіки засобом розкладання середньозваженого секторального 
темпу зростання валової доданої вартості у розрахунку на одного зайнятого на три складових-детермінанти змінності темпу 
зростання [6-8]. Детермінантними чинниками визначено: секторальну структуру економіки, внутрішнє макроекономічне становище 
зі спеціалізацією країни на тих чи інших видах економічної діяльності, узгодженість або неузгодженість циклів розвитку 
національної та міжнародної економіки. Виходячи з пріоритетів економічного розвитку, встановлених Глобальною стратегією 
збалансованого розвитку на 2003 – 2015 рр. з метою вирівнювання соціально-економічних рівнів розвитку на основі створення 
відповідних умов у країнах, у дослідженні щодо окресленої проблеми здійснено оцінку та аналіз взаємозв’язку змінності і рівнів 
економічного розвитку країн з макроекономічними ризиками шляхом як декомпозиції змінності, так і ідентифікації ризиків [9, 10]. 
Агреговану змінність макроекономічного розвитку декомпозовано як суму чотирьох ризикових компонентів із фундаментально 
різним значенням: це глобальні чинники, що мають визначальний вплив на змінність макроекономічного розвитку – глобально-
секторальні, країнові ризики (шоки), їх варіативність, коваріаційний рух (опосередковано – циклічність економічного розвитку), 
секторальна зайнятість, спеціалізація та концентрація економіки.  

У дослідженні з визначеної проблеми використані такі робочі дефініції основоположних наукових категорій: 
 змінність макроекономічного розвитку – відхилення, коливання параметрів розвитку макроекономічних систем від 

сталих значень. Застосовується ще в значенні волатильності, варіативності, тобто непостійності економічних величин, внутрішніх і 
зовнішніх умов, у статистичному сенсі – змінення величини ознаки у статистичній сукупності, тобто прийняття одиницями 
сукупності різних значень ознаки (варіативність), відхилення рівнів ряду динаміки від їх середньої величини або згладжених їх 
значень (коливальність) [11, с. 201];  

циклічна змінність – коливання кон’юнктурних циклів, що відображають перехід від сприятливої кон’юнктури до 
криз, депресій, потім знову до пожвавлення економіки; 

ендогенна змінність – змінність, обумовлена внутрішніми умовами. Ендогенні змінні, що характеризують 
макроекономічну змінність, - це змінні, значення яких визначаються в рамках структури економічної або економетричної моделі; 

економічні ризики (макроекономічні, секторальні) – у загальному сенсі ризики – це небезпека випадкового характеру, 
що має ймовірнісний характер, в економічному – небезпека виникнення непередбачених збитків. Економічний ризик – це 
об’єктивно-суб’єктивна категорія в діяльності економічних агентів, що пов’язана з невизначеністю та конфліктністю у ситуації 
неминучого вибору і відображає міру (ступінь) відхилення від цілей, від сподіваного (бажаного) результату, збитків з урахуванням 
керованих і некерованих чинників за наявності прямих і зворотних зв’язків. Макроекономічні ризики – ризики, що виникають на 
макроекономічному рівні (національна економіка, промисловість, комплекси галузей економіки, технологічний уклад). Окремо 
виділено секторальні ризики, що характерні для окремих секторів економіки, тобто для певної значної частини економіки 
(наприклад, сільськогосподарського, обробного, видобувного);   

рівень  макроекономічного розвитку – сукупність умов і показників, що характеризують міру задоволення основних 
суспільних потреб. У міжнародній і вітчизняній статичній практиці вимірюється валовим національним (або внутрішнім) 
продуктом – ВНП (ВВП) звичайно у розрахунку на  душу населення (або зайнятих), по видах економічної діяльності – валовою 
доданою вартістю (ВДВ) у розрахунку на зайнятого; 

ступінь спеціалізації економіки -  рівень зосередження діяльності економічних агентів на відносно вузьких, 
спеціальних напрямах або розподіл праці по окремих видах, формах. У статистичному сенсі вимірюється кількістю зайнятих, у 
даному дослідженні – по певних видах економічної діяльності, відносно загальної їх кількості в економіці або часткою ВДВ, 
отриманої з певного виду економічної діяльності (сектору економіки), у загальному обсязі ВДВ; 

секторальні шоки – різке, стрибкоподібне змінення умов функціонування певних секторів економіки, що порушує 
звичайний перебіг господарських відношень, явищ і супроводжується рядом негативних наслідків (зростання цін, падіння 
зайнятості і т. ін.) Змінність секторальних шоків – хаотичне у часі стрибкоподібне змінення умов функціонування певних секторів 
економіки, що негативно впливає на результативність їх функціонування і розвитку. 

В цілях емпіричної оцінки взаємозв’язку змінності, ризиків і рівнів макроекономічного розвитку використані дані, що 
надаються OECD - Організацією економічного співробітництва і розвитку, щодо структурного аналізу економіки (STAN database 
for Structural Analysis ed2008), редакція 2008 р. згідно ISIC Rev.3 (Міжнародної стандартної промислової класифікації) та 
офіційною вітчизняною статистичною інформацією (Україна не є членом ОЕСР). Для аналізу обрано країни з різним рівнем та 
моделями економічного розвитку, різноманітним географічним розташуванням: США, Японію, Австралію, західноєвропейські  - 
Німеччину, Велику Британію, Італію, східноєвропейські - Польщу, Угорщину, Україну.  Аналіз I містить дані щодо змінності темпу 
щорічного секторального зростання і макроекономічних ризиків вказаних країн без України, аналіз II – із включенням України. 
Обрано основні сектори економіки: сільське господарство, промислові – видобувні та обробні галузі, електроенергетика. 
Розрахунки проведено на основі запропонованих моделей в режимі  MS Excel.          

Аналіз детермінантів змінності економічного розвитку країн проведений із залученням розрахунків, що ідентифікують 
макроекономічні (секторальні) ризики. У табл. 1, 2 представлений фрагмент емпіричної перевірки з відповідними розрахунками по 
країнах світу за 2001, 2006 роки (аналіз I, без розгляду України).   
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Таблиця 1   
Розрахункові дані щодо макроекономічних і секторальних ризиків розвитку країн світу за 2001 рік, частки од.(аналіз I)   

             

ISECT  
         Ризики 
 
Країни 

GSECT  
у  т.ч.  HERF  AVAR  

CNT  COV   qVAR  

           1 2 3 4 5 6 7 8 
США 0,101 0,0006 0,015 0,038 0,005 -0,004 0,103 
Японія 0,309 0,0015 0,039 0,038 0,014 -0,015 0,309 
Австралія 0,157 0,0006 0,016 0,038 0,006 -0,008 0,155 
Німеччина 0,275 0,0017 0,043 0,038 0,016 -0,010 0,283 
Велика Британія 0,120 0,0007 0,019 0,038 0,007 -0,004 0,123 
Італія 0,341 0,0018 0,048 0,038 0,017 -0,007 0,352 
Польща 0,845 0,0026 0,076 0,035 0,017 -0,031 0,834 
Угорщина 0,535 0,0025 0,066 0,038 0,025 -0,040 0,523 
Джерело: розраховано авторами 
 
Умовні позначення: 

GSECT  -  глобально-секторальний ризик; 

ISECT  -   індивідуальний секторальний ризик; 

CNT    -    країновий ризик; 

COV    -    ризик коваріації глобальних секторальних шоків із країновими шоками; 

HERF  -   секторальний індекс  концентрації Херфіндаля;  

AVAR   -   середня індивідуальна секторальна варіація; 

Var ( )q - змінність темпу зростання валової доданої вартості (ВДВ) на зайнятого ( q ).     

 
Друга колонка (2) табл. 1, 2 відображає розраховані значення компоненти змінності розвитку - глобального 

секторального ризику  jtGSECT = jtjt aa 
€ .  В цілях вимірювання макроекономічних ризиків використовуються дані щодо 

зайнятих у секторах j -ої країни jta  та оцінки варіативно-коваріаційних матриць € : €   -   варіативно-коваріаційної матриці 

глобально-секторальних шоків; 
j€ -  коваріаційної матриці глобально-секторальних і країнових шоків; 2

j
€  -  варіативної 

матриці країнових шоків; 2
j

€  -  матриці, що об’єднує варіації країнових і секторальних  залишків js . Ключовий елемент 

jtGSECT - компоненти  - це  варіація-коваріація  глобально-секторальних  шоків  € , що  вимірює  ендогенний  ризик 

Таблиця 2  
Розрахункові дані щодо макроекономічних і секторальних ризиків розвитку країн світу за 2006 рік, частки од.(аналіз I) 

               

ISECT  
            Ризики 
 
Країни 

GSECT  
у т.ч.  HERF  AVAR  

CNT  COV   qVAR  

           1 2 3 4 5 6 7 8 
США 0,072 0,0004 0,010 0,038 0,004 -0,032 0,044 
Японія 0,262 0,0013 0,033 0,038 0,012 -0,106 0,169 
Австралія 0,120 0,0005 0,012 0,038 0,004 -0,041 0,083 
Німеччина 0,232 0,0014 0,037 0,038 0,014 -0,108 0,139 
Велика Британія 0,072 0,0004 0,011 0,038 0,004 -0,033 0,043 
Італія 0,299 0,0016 0,043 0,038 0,016 -0,064 0,252 
Польща 0,786 0,0025 0,072 0,035 0,017 -0,168 0,637 
Угорщина 0,399 0,0019 0,051 0,038 0,019 -0,189 0,231 
Джерело: розраховано авторами 
 
 
різних секторів, які є загальними для всіх країн. У 2001 році найбільші значення глобального ризику мали Польща (84,5 %), 
Угорщина (53,5 %), Італія  (34,1 %), найнижчі - США (10,1 %), Велика Британія (12 %), Австралія (15,7 %).  У 2006 році тенденції 
не змінилися: найбільший вплив такого ризику мали Польща (78,6 %), Угорщина (39,9 %), Італія (29,9 %), найнижчі – США та 
Велика Британія (7,2 %), Австралія (12 %). Згідно з розрахунками як у 2001, так і у 2006 рр. глобальний секторальний ризик був 
зумовлений сільськогосподарським сектором. 

Наступна графа (3) відображає індивідуальний секторальний ризиковий компонент jtISECT jtjt aa
j


€ . Самий 

високий рівень індивідуального секторального ризику спостерігається в Польщі (0,26 %) у 2001 р. (обумовлено станом обробного 
сектору, у меншому ступеню – сільськогосподарського) та (0,25 %) у 2006 р. (обумовлено станом сільськогосподарського сектору, 
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у меншому ступеню – добувним)  і  в Угорщині (0,25 % і 0,19 %  відповідно, максимум jtISECT  забезпечено завдяки стану 

обробного сектору),  найнижчі – Австралія (0,06 %) і (0,05 %)  та  США (0,06 %) і (0,04 %) відповідно. Величина цього ризику 

декомпозована в показники секторальної концентрації Херфіндаля jtHERF         (4 гр.) та середньої індивідуальної секторальної 

варіації jtAVAR  (5 гр.), які майже не змінилися або змінилися незначно у 2006 році в порівнянні з 2001 р., відповідно:  

jtHERF  -  Польща – 7,6 % та 7,2 %, Австралія – 1,6 % та 1,2 %, США – 1,5 % та 1% відповідно. Як бачимо, країни з самими 

високими рівнями концентрації – Польща (7,2 % - 2006 р.; 7,6 % - 2001 р.), Угорщина (5,1 % та 6,6 % відповідно), Італія (4,3 % та 
4,8 % відповідно),  з самими низькими рівнями – США (1,0 % у 2006 р. і 1,5 % у 2001 р.), Велика Британія (1,1 % і 1,9 % 
відповідно), Австралія (1,2 % і 1,6 % відповідно). Середня індивідуальна варіація за аналізований період не змінилася, більш того, її 
значення аналогічні щодо більшості країн – 3,8 %, Польща демонструє найменшу середню варіацію – 3,5 %. 

Як бачимо, загальні тенденції свідчать про незначні зміни індивідуальних секторальних ризиків та його складових – 
індексу концентрації та середньої індивідуальної варіації протягом періоду 2001 – 2006 рр. В цілому спостерігається зниження 
індивідуальних секторальних ризиків в окресленій аналізом частині світу за рахунок зменшення індексів концентрації (значення 
середніх індивідуальних варіацій не змінилися). 

Колонка (6) відображає специфічні для країн ризики  jtCNT . Перші три місця в списку за найвищим рівнем цього 

критерію розвитку в 2006 році займають Угорщина, Польща, Італія (1,9 %, 1,7 %, 1,6 % відповідно), в той час як США, Австралія і 
Велика Британія (по 0,4 %) кваліфікуються як безпечні. Порівняно з 2001 р. країнові ризики зменшилися в Угорщині на  0,6 %, в 
Італії лише на 0,1 %, незначне зниження спостерігається і в США, Австралії і Великiй  Британії. 

 У графі (7) визначена секторально-країнова коваріація jtCOV . Слід зазначити, що як у 2001 р., так і в 2006 році 

спостерігається від’ємна коваріація країнових і секторальних шоків щодо всіх аналізованих країн. Це означає, що вплив екзогенних 
та ендогенних чинників на змінність економічного розвитку (глобально-секторальних та країнових) не співпадав, їх варіативність 
була різною. Тим не менш у 2006 р. США, Велика Британія, Австралія демонструють найвищі значення коваріації (-3,2, -3,3 і -4,1 
%% відповідно),  в той час як Угорщина, Польща, Німеччина і Японія - найнижчі  (-18,9, -16,8, -10,8, -10,6 %% відповідно). Аналіз 
свідчить, що тенденція змінення даного показника по зазначених країнах залишилася на рівні 2001 року, а саме: найвищими 
значеннями коваріації представлені США, Велика Британія (по - 0,4 %), Австралія (- 0,8 %). Найбільші зміни щодо цього показника 
ризику розвитку в зазначений період з 2001 до 2006 рр. торкнулися Німеччини та Італії: ризик коваріації глобально-секторальних і 
країнових шоків зменшився в 9,1 рази в Італії (з –  0,7  %  до  - 6,4  % відповідно)  і  в 10,8 рази в Німеччині (з  - 1 %  до – 10,8 %). 

У (8) графі надані результати розрахунків щодо змінності економічного розвитку окремих країн Var ( jq ), обраних для 

аналізу, що є сумою чотирьох вище зазначених ризикових компонентів. Найвищою змінністю макроекономічного розвитку в 2001 
році характеризуються країни: Польща, Угорщина та Італія  (83,4 %, 52,3 % і 35,2 % відповідно), найнижчою – США, Велика 
Британія  і Австралія (10,3 %, 12,3 %  і  15,5 % відповідно). В         2006 році рівень змінності порівняно з 2001 р. знизився: в 
Польщі – на  19,7 %, в Угорщині – на 29,2 %, в Італії – на 10,0 % , у США – на 5,9 %, Великiй Британії – на 8 %, в Австралії – на 7,2 
%, що свідчить про більш рівномірний макроекономічний розвиток як зазначених країн, так і частини світу, окресленої ними.  

 Вплив окремих компонентів змінності розвитку розподілився наступним чином: 
Польща:   2006 р. - 
63,7 %  =  78,6 %  +  0,25 % [ у т.ч.  7,2 %  3,5 % ]   + 1,7 %  + ( - 16,8 %),  
                   2001 р. –  
 83,4 % = 84,5 % + 0,26 % [ у т.ч. 7,6 %  3,5 % ] + 1,7 % + (- 3,1 %),    тобто 
 

Var ( jq ) = jtGSECT   + jtISECT  [у т.ч. jtHERF  jtAVAR ] + jtCNT  +  jtCOV  

 
Італія:       2006 р.  – 
25,2 %   =  29,9 %  +  0,16 %  [у т.ч. 4,3 %  3,8 %  ] + 1,6 %   + (- 6,4 %),  
                   2001 р. – 
35,2 % = 34,1 %  + 0,18 % [ у т.ч. 4,8 %   3,8 %] + 1,7 % + (- 0,7 %)  
Угорщина: 2006 р. –  
23,1 %     =  39,9 %  +  0,19 % [ у т.ч. 5,1 % 3,8 %]   +  1,9 %  +  (- 18,9 %) 
                   2001 р. - 
52,3 %  = 53,5%   +  0,25 % [ у т.ч. 6,6 %   3,8 % ]  + 2,5 %   +  (- 4 % )   
Найбільший загальний вплив на змінність розвитку обраних країн мала глобально-секторальна компонента 

(сільськогосподарський сектор), особливо в Польщі, найменший – індивідуальні секторальні ризики країн, найбільший від’ємний 
вплив (тобто чинник, що зменшує рівень змінності розвитку) - неузгодженість глобально-секторальної і країнової варіативності 
розвитку. Щодо тенденцій впливу окремих детермінантів: у 2006 році порівняно з 2001 р. вплив глобально-секторального чинника 
зменшився по зазначених країнах, найбільше в Угорщині – на 13,6 процентних пункти, в Польщі та Італії – на 5,9  і  4,2 п. п. 
відповідно.  

 У дослідженні здійснено оцінку та міжкраїновий аналіз взаємозв’язку змінності, рівнів розвитку країн із 
макроекономічними, в т.ч. секторальними ризиками за аналізований період. Результати аналізу показали, що загальні тенденції 
свідчать про зниження глобально-секторальних ризиків, незначні зміни індивідуальних секторальних ризиків та його складових – 
індексу концентрації та середньої індивідуальної варіації протягом зазначеного періоду. В цілому спостерігається зниження 
індивідуальних секторальних ризиків по зазначених країнах за рахунок зменшення індексів концентрації (значення середніх 
індивідуальних варіацій не змінилися). Включення України до списку аналізованих країн не змінило тенденцій впливу окремих 
детермінантів на змінність економічного розвитку окресленої аналізом частини світу. 

У дослідженні підтверджено першу частину наукової гіпотези щодо збільшення макроекономічних ризиків внаслідок 
високого ступеня спеціалізації економіки в секторах, які демонструють високу ендогенну змінність, що, в свою чергу, обумовлює 
високу агреговану макроекономічну змінність. Це стосується всіх обраних для аналізу країн. 

В цілях емпіричної перевірки другої частини гіпотези щодо взаємозв’язку між макроекономічними та секторальними (в 
т.ч. промисловими) ризиками і рівнями економічного розвитку, а саме: з підвищенням рівня макроекономічного розвитку ризики 
зменшуються, оцінений вид зв’язку між  ln окремих ризиків і  ln показника темпу зростання ВДВ на зайнятого. Для цього 
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використаний стандартний пакет аналізу в Excel. Результати оцінки та аналізу показали неоднозначне відношення між 
компонентами глобального секторального, індивідуального секторального, країнового ризиків і рівнями розвитку. 

Зі збільшенням рівня розвитку схильність високо розвинутих країн до глобально-секторальних ризиків зменшується 
(США, Японія, Австралія). Для менш розвинутих і змінних в економічному сенсі країн підтверджено зворотну тенденцію (Польща, 
Угорщина, Україна). Це свідчить про те, що висока продуктивність розвитку у даному випадку дається ціною більш високої 
змінності. Але такий висновок потребує додаткової емпіричної перевірки, тому що в аналізі не враховується вагома сфера 
економіки – різноманітні види послуг – і не все матеріальне виробництво (будівництво). 

Доведено, що з розвитком виробництво зрушується до секторів більш низького ризику, викликаючи зниження як 
глобального, так і індивідуального секторального ризиків разом із зниженням концентрації. На більш пізніх стадіях концентрація 
вирівнюється і навіть повертається  до більш високих рівнів при достатньо високих значеннях ВДВ на зайнятого. Однак загальне 

змінення індивідуального секторального ризику більш рівномірне, ніж у випадку GSECT  - ризику, тенденція змінення більш 
нейтральна. Середня індивідуальна варіація знижується зі збільшенням рівня макроекономічного розвитку, це означає, що  
відношення між ISECT і розвитком знаходиться під більш значним  впливом рівня секторальної концентрації. Вплив індивідуальної 
варіації є нейтральним. 

 Дані результатів аналізу вказують на обернене відношення  країнового ризику і рівня економічного розвитку: країни з 
більш високими рівнями розвитку мають більш високу макроекономічну стабільність, що разом з іншими чинниками може бути 
результатом більш низького політичного ризику. Для країн менш розвинутих і більш економічно змінних така залежність 
емпірично не підтверджена. Також доведено, що на рівень країнового ризику має найбільший вплив глобально-секторальна 
компонента. 

Ризик коваріації глобально-секторальних і країнових шоків має обернену залежність із рівнем макроекономічного 
розвитку. Такий висновок підтверджує, що збіг варіативного руху глобально-секторальних і країнових шоків, підсилення дії 
детермінантів, що збільшують дисбаланси економічного розвитку, зрештою підвищує макроекономічну змінність.  

 Висновки та перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі. Для країн із більш високими рівнями 
макроекономічного розвитку характерно зниження всіх видів макроекономічних (секторальних) ризиків із розвитком, для менш 
розвинутих такий висновок емпірично не підтвердився. Друга частина основоположної робочої гіпотези підтверджена тільки для 
країн із високими рівнями ВВП на душу населення. Потребується додаткова перевірка на прикладі економік країн із розглядом всіх 
видів матеріального виробництва (в т.ч. будівництва) і видів економічної діяльності, що постає перспективами подальших розвідок 
у даному науково-прикладному напрямі.   

Представлений підхід до оцінки змінності розвитку макроекономічних систем може використовуватися як при аналізі 
поточної міжнародної економічної кон’юнктури з застосуванням фактичної статистичної інформації, так і в прогнозуванні 
результатів макроекономічного розвитку з використанням прогнозних статистичних даних.  Запропонований підхід до оцінки та 
аналізу взаємозв’язку змінності, ризиків і рівнів макроекономічного розвитку важливий якнайменш із причини можливого 
визначення потенційних зон, на яких зусилля ризикового менеджменту можуть бути спрямовані. Якщо, наприклад, більша частка 
змінності розвитку економіки країни вважається такою, що наражається високому ризику з причини вмісту ризикових секторів, то 
політика, націлена на пом’якшення, демпфірування змінності (або її наслідків), має фокусуватися на диверсифікації або 
реструктуризації економіки. Якщо більша частка змінності зобов’язана специфічним для країни шокам, увага має бути переважно 
спрямована на макроекономічну політику (тобто висока змінність відображає неадекватні внутрішні політики).  

 
РЕЗЮМЕ 
В статье представлены результаты оценки и межстранового анализа взаимосвязи изменчивости, уровней экономического развития 
стран с макроэкономическими рисками, анализа детерминантов изменчивости развития через риски.  Даны рабочие дефиниции 
основополагающих научных категорий и фрагмент анализа влияния рисков на изменчивость и уровни развития. Часть гипотезы 
относительно уменьшения рисков с повышением уровня макроэкономического развития эмпирично подтверждена только для 
высоко развитых стран. 
Ключевые слова: макроэкономическая изменчивость, развитие, глобально-секторальные, страновые риски, индекс концентрации 
Херфиндаля, риск ковариации, индивидуальная секторальная вариация. 
РЕЗЮМЕ 
У статті представлено результати оцінки та міжкраїнового аналізу взаємозв’язку змінності, рівнів економічного розвитку країн з 
макроекономічними ризиками, аналізу детермінантів змінності розвитку через ризики.  Надано робочі дефініції основоположних 
наукових категорій і фрагмент аналізу впливу ризиків на змінність і рівні розвитку. Частина гіпотези щодо зменшення ризиків з 
підвищенням рівня макроекономічного розвитку емпірично підтверджена тільки для високо розвинутих країн. 
Ключові слова: макроекономічна змінність, розвиток, глобально-секторальні, країнові ризики, індекс концентрації Херфіндаля, 
ризик коваріації, індивідуальна секторальна варіація. 
SUMMARY 
The results of the estimation and the international analysis of the interconnection of the changeability, macroeconomic development’s levels 
of countries with the macroeconomic risks and the analysis of the volatility’s determinants of development through risks have been 
represented in the article. The working definitions of the well-grounded scientific categories and fragment of the analysis of the 
macroeconomic risks’ influence to the changeability and levels of the macroeconomic development have been given. Part of the hypothesis 
relatively the risks’ reducing with increasing of the macroeconomic development’s levels has been empirically confirmed for the high-
development countries only. 
Key words: macroeconomic changeability, development, global and sector’s risks, country’s risks, Herfindahl concentration index, risk of 
the covariance, individual sector’s variance. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В ЛИЗИНГОВОМ БИЗНЕСЕ 
 

Акопян А.А., к.э.н., доцент,  кафедра бухгалтерского учета,  Армянский государственный экономический университет    
 

Суть лизинга заключается в инвестировании временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда 
лизингодатель приобретает в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставляет это 
имущество лизингополучателю за плату во временное пользование. Предметом лизингового договора могут быть любые вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования, применяемые для предпринимательской деятельности 
(в том числе строительные машины и оборудование, инструмент), за исключением земельных участков и других природных 
объектов. 

Лизинг становится гибким и многообещающим экономическим рычагом способным привлечь инвестиции, способствовать 
подъему отечественного производства, привлечь капитал в жизненно важные отрасли экономики страны, обеспечить реальную 
поддержку малому бизнесу, обеспечить долгосрочный и надежный доход для коммерческих банков и т.п. Анализ зарубежного 
опыта показывает, что лизинговые операции стали неотъемлемой частью экономики большинства промышленно развитых стран. 
Около 25–30 лет назад на Западе лизинг был востребован в виду резко возросших инвестиционных потребностей экономики, в силу 
сложившихся темпов технического прогресса, которые уже не могли удовлетворяться за счет исключительно традиционных 
каналов финансирования. Вот почему в условиях обостряющейся конкуренции лизинг был дополнительным и достаточно 
эффективным каналом сбыта произведенной продукции, он позволял добиваться расширения круга потребителей и завоевывать 
новые рынки сбыта. 

В современных условиях для обновления и развитии технической базы необходимы новые экономические инструменты, 
позволяющие привлекать значительные инвестиционные потоки в капитальное строительство. Одной из них является лизинг. 

В условиях снижения инвестиционной активности, обусловленного экономическим кризисом, внедрение механизма лизинга 
становится весомым фактором стабилизации отечественной экономики, возрождения производства, повышения его 
конкурентоспособности. В условиях кризиса банковской системы России лизинг должен стать эффективным и доступным 
инструментом инвестирования организаций, предприятий и других хозяйств и занять нишу среднесрочного инвестиционного 
кредитования.  

Перспективность лизинга и его производственная функция обуславливаются все возрастающей потребностью организаций в 
обновлении основных производственных фондов, развитии мощностей предприятий, проведении технического перевооружения и 
возможностью частичного решения этих задач с гораздо меньшими издержками по сравнению с использованием кредита. Кроме 
того, он создает условия для применения наиболее передовой техники в условиях ее быстрого старения и острого дефицита 
финансовых средств. Создаваемые  отечественные лизинговые фирмы, особенно на первых порах, в значительной мере в своей 
деятельности зависят от внешнего источника привлечения  ресурсов в виде банковского кредита. Это обстоятельство в полной мере 
подтверждается  зарубежным  опытом. В западных странах с развитой экономикой для осуществления своих операций лизинговые 
компании преимущественно используют заемные средства; за их счет формируется до 75% всех их ресурсов. Кредитные 
взаимоотношения коммерческих банков и лизингодателей могут строиться по-разному. Банки предоставляют гарантированные  
кредиты, которые выдаются отдельно по каждой операции после изучения платежеспособности клиента, и по срокам обычно 
совпадают со сроками лизингового договора, и  негарантированные кредиты, представляющие собой обычные банковские кредиты 
компании, как и любому заемщику. 

Использование лизинговыми компаниями в широких масштабах для успешной деятельности заемных средств свидетельствует 
о тесной взаимосвязи банковского кредита, выдаваемого лизинговым компаниям в денежной форме, и лизинга, представляющего 
собой особую форму кредита лизингополучателям в товарной форме. По сути дела, происходит трансформация одной формы 
кредита в другую. 

Вместе с тем, использование лизинговой фирмой в значительных размерах кредитов делает ее слишком зависимой от этого 
источника и потому уязвимой. Эффективность деятельности фирмы в этих условиях зависит от возможности получения 
банковских кредитов, колебаний размера ссудного процента и других обстоятельств, определяемых общими установками 
банковской политики. 

Привлечение отечественными лизинговыми фирмами заемных средств сталкивается и с другой серьезной проблемой. Дело в 
том, что основной их формой в настоящее время являются  краткосрочные кредиты коммерческих банков, тогда как классические 
лизинговые операции носят характер долгосрочных. Необходимость преодоления этого противоречия создает определенные 
трудности в коммерческой деятельности лизинговой фирмы, а также в формировании ее стратегии и тактики поведения на 
лизинговом рынке. Эти обстоятельства вынуждают лизинговую фирму при заключении лизингового соглашения просчитывать все 
его параметры с целью согласования  суммы лизинговых платежей с производственными расходами по привлечению средств, а 
также обеспечения требуемого уровня ликвидности и выполнения своих платежных обязательств. 

Удовлетворяя значительные кредитные потребности лизинговых компаний, кредитные учреждения тем самым получают 
возможность воздействовать на масштабы, направления и развитие конкретных видов лизинга. В результате сильной зависимости 
лизинговых компаний от финансирующих их банковских учреждений возникает косвенный метод участия банковского капитала в 
лизинговом бизнесе. 

При организации кредитных отношений с лизинговыми фирмами коммерческие банки могут воспользоваться общепринятым 
порядком кредитования и рассматривать эти  кредитные операции как обычные активные операции по выдаче ссуд клиентам. Но 
может быть разработан и особый механизм выдачи и погашения кредитов для этого типа заемщиков, выделены специфические 
принципы ценообразования на заемные средства и определены новые подходы к установлению платежеспособности лизинговых 
предприятий. 

Развитие лизингового бизнеса  сталкивается с проблемой мобилизации значительных денежных средств, которые могли бы 
стать источником для закупки оборудования с целью его дальнейшей передачи пользователям по лизингу. Анализ состояния 
отечественного лизингового предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наиболее реальными 
хозяйствующими субъектами, располагающими временно свободными денежными средствами или имеющими доступ к таковым, 
являются банковские учреждения.  

По сравнению с создаваемыми лизинговыми компаниями, банки обладают тем важным преимуществом, что они уже 
организационно оформлены: для проведения ими лизинговых  операций требуется только выделение в их структуре специального 
отдела или группы, в состав которых должны войти сотрудники с определенным опытом банковской работы и знающие специфику 
данной операции. 

                                                           
© Акопян А.А., 2011 
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Привлекательность лизинговой операции для коммерческих банков объясняется наличием у этой банковской операции 
реального материального обеспечения. Кроме того, развитие лизингового бизнеса даст банкам возможность расширить круг своих 
операций, повысить качество обслуживания клиентов и тем самым увеличить их число, укрепить традиционные связи и установить 
новые взаимовыгодные партнерские отношения с клиентурой. 

В предыдущих публикациях нами отмечены те основные преимущества, которыми продиктовано решение банков о 
применении лизингового механизма, в частности при лизинге исключается риск нецелевого использования кредитных ресурсов 
заемщиком, арендное оборудование остается в собственности лизингодателя до момента его выкупа по условиям лизинга, 
увеличивается вероятность возврата кредитных средств, обеспечивается получение стабильного дохода на протяжении 
длительного срока,  увеличивается доходность “кредитного бизнеса” за счет получения дополнительной маржи за лизинговые 
услуги а так же ростет возможность “вмешательства” банковского капитала в управление реальной промышленностью. В условиях 
обострения конкуренции на рынке банковских услуг проведение коммерческими банками лизинговых операций может стать 
эффективным способом расширения сферы банковского влияния. Вкладывая средства в приобретение имущества и выполняя 
функцию лизингодателя, коммерческие банки могут внести свой вклад в формирование стратегии и тактики обновления основных 
фондов, определять направления развития лизинга, контролировать ситуацию на лизинговом рынке.  

Преимущество лизинговой операции для банка состоит также и в достаточно высокой ее рентабельности. Через лизинговые 
платежи банк приобретает новый источник доходов в виде комиссионных выплат. Кроме того, коммерческие банки, развивая 
лизинговый бизнес, могут экономить средства за счет относительной простоты учета лизинговых операций и лизинговых платежей 
по сравнению с операциями долгосрочного кредитования. 

Лизинг эффективен и для лизингополучателя с точки зрения эксплуатации и гарантийного обслуживания оборудования. 
Участие банковского капитала в лизинговом бизнесе дает возможность приобретения финансовых ресурсов по более низким 
процентам, что и снижает процентные расходы в ценообразовании лизинга по сравнению с приобретением активов по 
долгосрочным займам. За счет экономии процентных расходов лизинговые компании берут на себя посреднические расходы, 
расходы на обслуживания активов. Это и приносит дополнительные выгоды лизингополучателю, который, в конечном итоге, при 
лизинге или покупке активов по займам платит ту же цену, однако в дальнейшем сокращает расходы по страхованию, 
обслуживанию арендуемых активов (см. Рис. 1). 

 
 Таблица 1: Структура инвестиционных расходов при покупке активов по  долгосрочным займам и лизинге* 
 

Статьи Лизинг (%) Кредитование (%) 
Процентные расходы 58 74 
Посреднические расходы 9 2 
Расходы на обслуживания 10 2 
Расходы на страхования 6 5 
Прибыль 17 17 
Всего: 100 100 

*Составлено на основе анализа финансового рынка Республики Армения за 2008–2010 гг. 
 
Вместе с тем лизинговая операция относится к числу банковских операций с достаточно высокой степенью риска. Риск банка 

возрастает при оперативном лизинге, когда существует необходимость возместить высокую остаточную стоимость объекта лизинга 
при отсутствии спроса на него после окончания срока лизингового договора. Поэтому, с точки зрения банковского риска, 
экономическим интересам банка-лизингодателя в наибольшей степени отвечает финансовый лизинг. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано переваги та ефективність лізингових операцій в країнах з економікою, що розвивається, як важливий 
інструмент розвитку інвестицій. 
Ключові слова:  інвестиційна діяльність, лізинг, ефективність   лізингу, орендна плата, довгостроковий кредит 
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В статье проанализированы преимущества и эффективность лизинговых операций в странах с развивающейся экономикой, как 
важный инструмент развития инвестиций. 
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In the article analysed advantages and efficiency of leasing operations in emerging economies, as en important tool of development of 
investment.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ 
 

Андронік О. Л., асистент кафедри економіки підприємства Донецького національного університету.   
 

Слід зазначити, що з глибокої давнини філософи і економісти вважали основою стабільності суспільства середні 
верстви населення - середній клас. Так, давньогрецький вчений Аристотель (384-322 до н.е.) високо цінував суспільство, в 
якому середній клас сильніше за всіх інших. Його можна назвати першим ідеологом середнього класу.  

Середній клас у країнах з розвиненою соціально орієнтованою економікою становить близько 70 відсотків. Так, в США до 
середнього класу належать громадяни, що мають річний дохід від 25 тис. до 100 тис. дол.  
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У нашій країні його намагаються виявити соціологи, юристи  та економісти. Його хотіли навіть підрахувати, проте 
результати виходили досить різні. Наприклад, за деякими експертними оцінками, до середнього класу варто віднести людей, 
доходи яких «на душу населення» починаються від 150 у.о на місяць, в іншому випадку ця сума визначається рівно у десять разів 
більше - 1500 у. о  

Хоча всі дослідники відзначають важливість цього прошарку суспільства, необхідність його формування та розвитку. 
Проте до цих пір немає єдиного визначення цього поняття і воно тлумачиться вченими-економістами неоднозначно.  

Поштовхом до розгортання наукових досліджень процесу становлення середнього класу в українському суспільстві стала 
доповідь “Політика становлення середнього класу”, підготовлена науковим колективом  під керівництвом Е. Лібанової, яка була 
включена до Послання Президента України до Верховної Ради України в 2003 році [1]. 

Теоретичні основи дослідження спираються на роботи вітчизняних і закордонних економістів. Проблемами вивчення 
умов формування і розвитку середнього класу як одній з найважливіших цілей соціально-економічних перетворень займаються 
українські автори - Ю. Зайцев, В. Савчук, А. Симончук, О. Сологуб, Є. Головаха, Е. Лібанова, В. Мандебура, Т . Кир'ян, І. 
Бондар, Т. Ковальчук, О. Амоша, І. Булеєв, В. Будяк, Т. Тресвятського, Л. Антошкіна, М. Прокопенко, В. Васильченко, Л. 
Щетініна, Т. Суханова, Г, російські - Р. Аврамов, А. Аврамова, Л. Овчарова, А. Александрова, Г. Клейнер. 

Метою статті є розробка підходів до визначення перемов формування та ідентифікації середнього класу у суспільстві.  
Є два підходи до визначення середнього класу: суб'єктивний і об'єктивний (їх часто комбінують). При використанні 

суб'єктивного підходу враховується думка респондентів: до якої сходинці соціальної ієрархії вони самі себе відносять. Об'єктивний 
підхід оперує ознаками, що не залежать від думки індивіда. Набір таких критеріїв може варіюватися, однак найчастіше в нього 
входять рівень доходів та освіти, професійний рівень, а також стандарти споживання [2]. 

Середній клас - поняття відносне, в кожній країні існує своя специфіка і «норма» у доходах, якості житла та рівнем освіти. 
Є три більш-менш постійних ознаки: рівень матеріального добробуту, соціальний статус і самоідентифікація. Найскладніше - два 
останніх. Особливо самоідентифікація. Суб'єктивно до середнього класу себе відносить третина українців. Такі результати 
дослідження, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна (Дослідження проводилося інститутом 
Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень "Ментальні основи вибору" в 135 населених пунктах України. 
Всього, згідно маршрутної вибірки, з урахуванням основних соціально - демографічних характеристик населення України було 
опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення, у віці від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження не 
перевищує 2,2%.).  

У дослідженні використовувалася традиційна для багатьох досліджень п'ятибальна шкала самооцінки фінансового 
положення:  

· Змушені економити на харчуванні;  
· Вистачає на харчування. Для покупки одягу необхідно накопичити або позичити;  
· Вистачає на харчування та одяг. Для більш дорогих покупок необхідно накопичити або позичити;  
· Вистачає на харчування, одяг і дорогі покупки. Для таких покупок, як машина і квартира необхідно накопичити або 

позичити;  
· Можу дозволити будь-яку покупку в будь-який час.  
Якщо враховувати думку самих громадян, вийде, що середній клас у нас досить численний. На жаль, це далеко не так. При 

цьому як показують дослідження, в Україні два середніх класу - столичний і загальноукраїнський. 
Оскільки споживання є одним з основних критеріїв, до середнього класу можна віднести осіб, які:  
• володіють хоча б мінімальним набором власності, що забезпечує комфортне життя (як це комфортне життя розуміється в 

конкретному суспільстві). Для українського суспільства це: володіння житлом, набором якісної побутової техніки, тощо.  
• мають грошовий дохід, що дозволяє забезпечувати не тільки мінімальне споживання (їжа, одяг і утримання житла), але і 

споживання речей і послуг, що не є предметом першої необхідності (хоча і в обмежених масштабах).  
Як свідчать дослідження, в Україні два середніх класи - столичний і загальноукраїнський. Столичний - заробляє від 500 до 

2000 у.о. і відкладає від 5 до 30% доходу. Загальноукраїнський живе набагато скромніше - від 300 до 600 у.о., відкладати може 1-
2%.  

Залежно від підходу та вибору критеріїв оцінка вітчизняного середнього класу коливається від 10 до 40 відсотків 
населення.  

Більшість досліджень на цю тему дуже розпливчасті і дають інтервал від $ 800-900 до $ 5-6 тис. на місяць. Якщо 
використовувати  метод розрахунку щомісячної споживчого кошика ми виходимо на вартість в $ 1200-1600 на місяць. Такі доходи 
дозволяють українцеві увійти  в середньоєвропейську тенденцію, згідно з якою середній східний європеєць витрачає на їжу 23-29% 
своїх доходів. В Україні за даними Держкомстату цей показник на рівні 64%.  

За розрахунками, майже половина представників середнього класу проживають у містах мільйонниках, а також в 
основному в східному і південному регіонах. Зазвичай такі сім'ї складаються з трьох осіб, середній вік дорослих - близько тридцяти 
п'яти років. У порівнянні з населенням в цілому на продукти харчування середній клас витрачає менший відсоток свого доходу. 
При цьому його представники частіше читають журнали, відвідують ресторани, кінотеатри, концерти і виставки, ніж 
середньостатистичний українець.  

У той же час, як повідомили ЛІГА Бізнес Інформ, середній клас в Україні ділиться на дві основні групи: старий і новий. В 
основі цього поділу знаходиться різне ставлення до власності. "Старий середній" клас - підприємці, бізнесмени, які володіють 
засобами виробництва. Вони становлять трохи менш половини від загального числа представників українського середнього класу. 
"Новий середній" клас - це високооплачувані наймані працівники, носії культурного капіталу", - уточнили соціологи.  

Відповідно до досліджень GfK Purchasing Power Europe 2007/2008 рр.., Купівельна спроможність українців опинилася на 
передостанньому місці в Європі (обігнавши лише Молдову) і становить 1487 євро на людину в рік з усіма держвиплат. Для 
порівняння: в найбагатших країнах Європи - Швейцарії та Ліхтенштейні - цей показник - 27 тис. євро. Втім, порівняння з 
найбагатшими, можливо, не зовсім коректно. Набагато доречніше буде інший показник. В середньому по 40 країнам Європи 
(включаючи і Україна з Білоруссю та Молдовою) споживачі мають можливість витрачати 8 млрд. євро з чистого доходу 
домогосподарства. Це відповідає доходу в розмірі близько 11998 євро на людину в середньому по Європі.  

Однак цю середню цифру дуже сильно занижують - та ж Молдова з показником в 685 євро на людину, Білорусь - 1764 євро 
або України. Тому можна оцінити цей показник і з третього боку. Десята в рейтингу GfK Німеччина має купівельну спроможність 
середньостатистичного німця - 18055 євро на рік.  

Таким чином, середній німець багатшими середнього українця більш ніж в 12 разів. Вище Німеччині за купівельною 
спроможністю - Норвегія, Люксембург, Ірландія, Данія, Ісландія, Великобританія, Австрія, Франція і, природно, Швейцарія з 
Ліхтенштейном. Основною причиною такого стану справ багато експертів вважають фактичну відсутність в Україні середнього 
класу, реальна частка якого в українському суспільстві не перевищує 3-4% населення.  

Однією з головних особливостей українського середнього класу можна вважати труднощі з його ідентифікацією. Якщо 
дослідник - економіст, він буде говорити про "середніх класах" як про середньодохідних групах. Якщо це соціолог - про те, як 
люди себе відчувають в соціальному просторі і про їхню освіту. Одні виходять з того, що з точки зору доходів України - країна 
небагата і всі порівняння українців з американським "середнім класом" ні в яке порівняння не йде. Інші ж вважають, що у нас 
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високий ступінь охоплення населення вищою та середньою спеціальною освітою, а тому, якщо судити за цим критерієм, вся країна 
має приналежність до середнього класу. 

Соціологічний портрет типового представника середнього класу виглядає так: чоловік у віці до 49 років, спеціаліст, 
менеджер великої компанії або підприємець, який живе у великому місті, що має автомобіль і витрачає на їжу менше третини 
доходів. До старших представників середнього класу відносяться народжені у 1960-ті рр. які почали самостійне життя в 1980-і рр.., 
тобто перебудову, становлення незалежності.  

У таблиці 1 представлена порівняльна характеристика представників середнього класу та середньостатистичних українців. 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика представників середнього класу та середньостатистичних українців 
 

Показник Представник середнього класу, % Середньостатистичний громадянин, % 
Відпочинок 

В санаторіях і на курортах в межах 
України 

  

Вдома   
У клубах та ресторанах   
В театрах та на виставках    
На пікніках   

Споживання платних соціальних послуг 
У сфері освіти   
У сфері медицини   
Самостійно забезпечують свою освіту   

Система моральних цінностей 
Фінансова безпека   
Здоров'я    
Приватна власність   
Право вибору   
Свобода слова   
Цікава робота   
Визнання у суспільстві   
Інтелектуальний розвиток   
Гарне проводження часу   

 
Система економічних інтересів середнього класу та механізми їх реалізації представлена на Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Система соціально-економічних інтересів середнього класу та механізми їх реалізації 
 
Безумовно, представник середнього класу може собі дозволити набагато більше, ніж середньостатистичні співгромадяни. 
Наприклад, відпочинок під час відпустки. У санаторіях і на курортах в межах України його проводять 56,7% представників 
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того, у клубах і ресторанах проводять час 21,9% представників середнього класу проти 8,8% середньостатистичних співгромадян, в 
театрах і на виставках відсоток становить 18,0 проти 5,5 відповідно. На пікніках - 32,6% і 17,9% відповідно.  

Крім того, маючи порівняно високий рівень доходів, середній клас є основним споживачем платних соціальних послуг. 
У сфері освіти - 44,4% в порівнянні з 21,1% у середньостатистичних українців, у сфері медицини - 61,2% проти 45,2% серед 
населення в цілому. Самостійно забезпечити свою освіту здатні 56,2% представників середнього класу і 11,7% населення в 
цілому.  

Контраст в доходах і способі життя формує у середнього класу нову систему моральних цінностей (Табл. 1). Як пріоритет 
він вибирає фінансову безпеку - 66,9%. В цілому наші співгромадяни оцінюють цей фактор трохи нижче - 58,8%. Заради високого 
рівня життя, середній клас готовий поступитися власним здоров'ям, поставивши його лише на друге місце - 65,2%. Для 
середньостатистичних українців здоров'я є головною цінністю - 69,0%.  

У цьому і полягає основна відмінність у світосприйнятті. В іншому життєві цінності середнього класу і населення 
збігаються в плані черговості. Але кожен з окремих пунктів для середнього класу більш значущий у порівнянні з населенням в 
цілому. Так, приватна власність важлива для 50,6% і 49,9% населення. Використовуючи математичну термінологію, це єдиний 
спільний знаменник у поглядах середнього класу і решти населення.  

У свою чергу, це створює моральні передумови для подальшого збільшення чисельності середнього класу. В іншому 
відмінності досить великі. Право вибору важливо для 45,3% представників середнього класу і 40,1% всього населення, свобода 
слова - 41,5% і 35,0%, цікава робота - 39,3% і 29,5%, визнання в суспільстві - 36 , 0% та 12,3%, інтелектуальний розвиток - 28,7% і 
13,7%, гарне час проводження - 19,1% і 9,6%.  

З метою дослідження самооцінки населенням України рівня своїх доходів і економічних очікувань на майбутнє 
Держкомстатом України в січні 2009 р. проведено опитування домогосподарств.  

Для дослідження питань суб'єктивної бідності і соціальної самоідентифікації домогосподарствам було запропоновано 
визначити, до якого класу за оцінкою матеріального добробуту вони себе відносять. За результатами опитування 57% респондентів 
віднесли себе до бідних, до небідних, але ще не представників середнього класу - 41%, до представників середнього класу, як і за 
даними попереднього опитування - 2%, і вважали себе заможними лише 0,03% респондентів [3]. 

Сукупність економічних суб’єктів, що формують  середній клас представлена на Рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сукупність економічних суб’єктів, що формують  середній клас 
На питання хто повинен нести відповідальність за їх добробут 55,9% вважають що за це відповідальна як держава, так і 

вони самі (Рис. 3). 
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Рис. 3. Відповідальність за добробут населення 
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Виходячи з цього, на думку автора, роль держави в процесі становлення середнього класу має полягати не стільки у 
проведенні спеціальної політики, скільки в обліку впливу управлінських і законодавчих рішень в економічній і соціальній 
сферах на розвиток соціальних груп, що складають серединні прошарки населення.  

Таким чином, можна виділити такі спільні риси статусних груп: 
рівень доходу, добробуту, що дозволяє реалізувати сучасний спосіб життя, його соціальний стандарт;  
відносну стійкість економічного статусу, його стабільність; стійкий економічний самозабезпечення;  
володіння власністю або умовами, безумовно необхідними для її ефективного функціонування на сучасному рівні: 

знаннями та вміннями у сфері організації та управління, високою кваліфікацією, інформацією;  
визнану особливо цінної для суспільства діяльність у сфері науки, культури, здійснювану на основі володіння унікальними 

творчими здібностями;  
підвищену (в порівнянні з нижче розташованими на соціальній драбині групами) суб'єктність: на ринку праці, у виборі 

зразків соціальної поведінки і т.д.; здатність впливати більш-менш суттєво на суспільний процес та управління ним. 
Отже, можна ідентифікувати соціальні страти, які в перспективі, повинні будуть скласти у нас середній клас: 

Власники середнього та дрібного капіталу, частина власників дрібної приватної власності (крім частини власників 
капіталу, за кількісними показниками увійшли в більш високі шари;  

Висококваліфіковані фахівці що  здійснюють технічне та функціональне керівництво;  
Особи, що здійснюють цивільну владу (крім тих, хто входить в еліту і вищі верстви), службовці зайняті у галузях 

державного управління, силових структур, працівники податкових органів;   
Офіцерський і генеральський склад військових формувань;  
Висококваліфіковані фахівці невиробничого профілю;  
Працівники комунального та готельного господарства;  
Фахівці, що займають посаду, яка вимагає вищої освіти;  
Професії чи кваліфікації, які в основному працюють на посадах керівників і кваліфікованих спеціалістів;  
Діячі науки;  
Студенти, які ідентифікують себе із середнім класом, який в майбутньому буде сприяти активізації трудової і 

підприємницької діяльності для підтримки цього статусу.   
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто та узагальнено соціально-економічні передумови формування середнього класу в Україні, виділені основні статусні 
групи, ідентифіковані соціальні страти, які можуть скласти український середній клас. 
Ключові слова: середній клас; стратифікація суспільства, формування середнього класу; соціально-економічні інтереси. 
РЕЗЮМЕРассмотрены и обобщены социально-экономические предпосылки формирования среднего класса в Украине, выделены 
основные статусные группы, идентифицированы социальные страты, которые могут составить украинский средний класс. 
Ключевые слова: средний класс; стратификация общества; формирование среднего класса; социально-экономические интересы. 
SUMMARY 
Reviewed and summarized the socio-economic preconditions of the middle class in Ukraine, highlights the main status groups, social strata 
are identified, which may constitute Ukrainian middle class. 
Key words: middle class, stratification of society, the formation of middle class socio-economic interests. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ СТРАН БРИК  
 

Анисимов И.Е., экономист отдела экономических проблем НТП в промышленности Института экономики промышленности   
 

Мировая экономика находится на пути к кардинальному перераспределению сил. Главную роль должны сыграть страны 
БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые к 2032 году оттеснят на второй план нынешнюю «большую семерку». Такой 
прогноз дают аналитики банка Goldman Sachs. Свой вывод аналитики Goldman Sachs сделали на основе анализа потенциала и 
динамики развития группы БРИК за последнее десятилетие. К 2032 году нынешний мировой лидер – финансовая «семерка» 
ведущих западных стран – должен будет уступить лидерство «четверке» БРИК. При этом крупнейшей экономической державой 
планеты станет КНР, которая, по итогам 2009 года, уже опередила Германию по размерам экспорта. Согласно данным немецкого 
Института Дестатис, за первые 11 месяцев 2009 года Китай экспортировал товаров и услуг на сумму в 1,07 трлн. долл., в то время 
как Германия – на 1,05 трлн. долл.  

Западные аналитики дают в целом позитивные оценки и в отношении других стран БРИК. Индия сделает рывок в 
области компьютерного программного обеспечения и экспорта бизнес-услуг, Россия – в области нефти и газа, Бразилия – в сфере 
сельского хозяйства. Нынешний этап выхода мировой экономики из спада может ознаменоваться позднее крупнейшей ее 
трансформацией. Нечто подобное произошло после Второй мировой войны, когда экономика США оттеснила ослабленные 
экономики Европы. У стран БРИК есть реальный шанс повторить этот успех при условии, что они встанут на путь позитивного 
развития международного сотрудничества и диверсификации экономик.  

Однако экономические потрясения последних двух лет заставили некоторых экспертов усомниться в возможности 
сохранения группы БРИК в неизменном составе. Темпы роста российской экономики явно не соответствуют быстрому развитию, 
которое демонстрируют Индия и Китай. Различия между странами группы усиливаются, тогда, как в период роста потребления они 
казались несущественными. Китай и Индия могут выиграть от падения цен на сырьевые товары, что позволит поддерживать маржу 
в ключевых секторах экспорта, а Россия и Бразилия, напротив, понесут прямые убытки в результате снижения цен на 
энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию.  

Изучению и анализу эволюции экономической группировки БРИК посвящены работы как отечественных и зарубежных 
ученых: А. Гуркова, А. Илларионова, Н. Костенко, Ю. Макогона, Н. Рубини, Б. Хейфица и др.  

Целью научной статьи является исследование социально-экономического развития стран-участниц БРИК и влияние 
финансового кризиса на их дальнейшее развитие.  

                                                           
© Анисимов И.Е., 2011 
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Аббревиатура БРИК была введена американским инвестиционным банком Goldman Sachs в 2001 году для привлечения 
внимания к прибыльным возможностям, как он считал, «стремительно развивающихся» рынков. Доля ВВП стран БРИК выросла с 
16% в 2000 году до 22% в 2008 году. Совместно они перенесли последующий мировой экономический спад лучше, чем 
большинство других стран. Вместе они насчитывают 42% мирового населения и одну треть мирового экономического роста за 
последние десять лет. За исключением США (которые занимают третье место по количеству населения), ежегодный 
экономический рост в 2000-2009 гг. в четырёх остальных странах с наибольшим количеством населения – Китае, Индии, 
Индонезии и Бразилии – составил более 5-6 %. 

Одной из перспективных сфер взаимодействия в рамках БРИК является производство продовольствия. Входящие в 
группировку страны являются крупнейшими производителями и потребителями в мире. В странах БРИК сосредоточено 32% 
общемировых пахотных земель, на них приходится почти 40% мирового производства пшеницы, 50 – свинины, более 30 – мяса 
птицы и 30% говядины. Можно назвать и другие сферы общих экономических интересов стран БРИК, приоритетные для 
модернизации их экономики. Это – авиастроение, энергообеспечение и энергосбережение, совершенствование транспортной 
инфраструктуры, решение экологических проблем и т.п.     

Необходимо отметить, что из четырёх членов данной группировки Россия обладает наименее многочисленным и наиболее 
образованным населением и гораздо более высоким доходом на душу населения, но важно и другое – многие аналитики считают, 
что в России идёт экономический спад, в то время как мощь других трёх стран постоянно растёт. Сегодня Россия больше других 
стран БРИК ощущает последствия мирового экономического спада, а также столкнулась с серьезными долговременными 
проблемами: недостаточная диверсификация экспорта, проблемы демографии и здравоохранения. Всего два десятилетия назад 
Россия была научной сверхдержавой, проводя больше исследований, чем Китай, Индия и Бразилия вместе взятые. Теперь же она 
отстаёт не только от китайской науки, развивающейся стремительней других, но и от науки Индии и Бразилии (табл.1).  

Таблица 1. Показатели инновационного развития экономики стран БРИК [1] 
Показатели Россия Бразилия Индия Китай 

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте готовой 
продукции, % (2007) 

7 12 5 30 

Доля коммуникационных и информационных услуг в экспорте 
услуг, % (2007) 

41 53 74 43 

Место в рейтинге:     
по индексу использования информационно-коммуникационных 
технологий 

74 59 54 '39 

ВЭФ-2009 (134 страны)     
по международному инновационному индексу BCG-2009 (110 стран) 49 72 46 27 

 
Россия занимает промежуточное положение среди стран БРИК по такому важному показателю, как индекс 

благоприятных условий для ведения бизнеса. Наилучшие позиции здесь у Китая – 89-е место в мире. В отличии от Китая, Индии, 
Бразилии, которые попали в БРИК благодаря успехам последних 15-20 лет, Россия попала в эту группу из разряда сверхдержав 
(табл. 2).   

Таблица 2. Доля стран БРИК в мировом ВВП, % [1] 
Страны 1950г. 1960г. 1989г. 1999г. 2008г. 

СССР/Россия 9,6 10,0 8,3 2,4 3,3 
Бразилия - - - - 2,6 
Индия - - - 4,6 4,8 
Китай 4,5 5,3 7,7 11,2 11,4 

 
Глобальный кризис показал, что Бразилия, Россия, Индия и Китай выступают в слишком разных «весовых» категориях. 

Китай с его ресурсами является центральным звеном БРИК. По мнению экспертов PricewaterhouseCoopers китайский ВВП обгонит 
американский уже к 2025 году, а к 2050-му он будет уже на 29% больше американского. По некоторым важным позициям 
Поднебесная опережает США уже в настоящее время. Так, в 2009 году китайский рынок стал крупнейшим автомобильным рынком 
мира, впервые обогнав американский с результатом 13.5 млн. проданных машин против 10 млн. - в США. Между тем еще в 2005 
году на китайском рынке было продано всего 5.76 млн. машин, тогда как на американском - почти 17 млн.  

Справившись с инфляцией и начав рыночные реформы в 1990-х гг., Бразилия показывает впечатляющие темпы 
экономического роста на уровне 5%. Бразилия обладает территорией, почти в три раза превышающей территорию Индии, 
населением в 200 млн., 90% которого является грамотным, 2 трлн. долл. США ВВП, что эквивалентно ВВП России, и доходом на 
душу населения в 10 тыс. долл. (в три раза выше, чем в Индии, и почти в два раза выше, чем в Китае). Открытие в 2007 году 
огромных запасов шельфовой нефти обещает превратить Бразилию также в значительную силу на энергетической арене. 

В Бразилии, как и в других странах БРИК, есть много серьёзных проблем. Она занимает 75 место из 180 стран по 
индексу коррумпированности, присваемому аналитической организации Transparency International (Китай занимает 79-е место, 
Индия 84-е, Россия 146-е). Мировой Экономический Форум ставит Бразилию на 56-е место среди 133 стран в плане экономической 
конкурентоспособности (Китай – на 29-м месте, Индия – на 49-м, Россия – на 63-м). Также, серьёзными проблемами остаются 
бедность и неравенство. Коэффициент Джини (Gini) (распределения доходов) для Бразилии равен 0,57 (где 1,0 означает 
абсолютное неравенство, когда один человек получает весь доход); в США данный коэффициент равен 0,45, в Китае – 0,42, в 
Индии – 0,37, в России – 0,42 [2]. 

Индийская экономика очень развита и находится на 10 месте в мире, её ВВП превышает 1 млрд. долл. Однако ВВП на 
душу населения остаётся низким, около 4 тыс. долл. в год. Это объясняется  большим приростом населения, сейчас в стране 
проживает 1,17 млрд. человек.  

Индия является второй после Китая по численности населения. Высокие темпы прироста населения и отсутствие программ 
по демографическому сдерживанию аналогичных проводимым в Китае, создают предпосылки, того, что Индия может стать самой 
населённой страной мира. Это позволяет сделать прогноз, что Индия столкнется с сокращением населения трудоспособного 
возраста позже, чем другие страны БРИК и скорее всего, сможет в ближайшие 30 лет развиваться большими темпами, чем какая бы 
то ни было другая страна из группы БРИК. По прогнозам Всемирной организации труда, к 2020 году в Индии будет 116 
млн. трудоспособных граждан, а в Китае - 94 млн. Рост экономики Индии составляет в среднем около 9%, однако инфляция 
достигла исторического максимума за последние 14 лет – 11,4%.  

Национальная валюта – рупия укрепилась по отношению к доллару, но в условиях перегретости экономики, столь 
стремительное укрепление национальной валюты может сыграть против индийских экспортёров. 

Индия успешно развивает несколько высокотехнологичных секторов экономики: производство лекарств и вакцин, 
программного обеспечения, биомедицине, коммуникационных технологиях.  Основной проблемой Индии остаётся слабая 
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инфраструктура. В Индии внушительный рынок потребительских товаров, изобилие природных ресурсов, эффективное 
производство, это привлекает иностранных инвесторов.  

Сейчас Индия конкурирует с Китаем в области энергетических ресурсов в Юго-восточной Азии. Обоим стремительно 
растущим странам необходимы энергоресурсы. Индия активно сотрудничает с Ираном в этой сфере, участвует в разработке 
месторождений в Венесуэле. 

Страны БРИК обладают 2,8 трлн. долл., или 42%, мировых резервов иностранной валюты (большая их часть принадлежит 
Китаю). После того, как Китай опередил США в качестве крупнейшего торгового партнёра Бразилии, Китай и Бразилия объявили о 
своих планах вести торговлю в своих национальных валютах вместо долларов. Несмотря на то, что Россия составляет лишь 5% 
торгового оборота Китая, две страны также заявили об аналогичной договорённости (табл. 3). 

Таблица 3. Доля стран БРИК в мировом населении и финансах [3] 
Страна Население, 

млн.* 
Доля от 

мирового населения, 
% 

Доля от 
мирового ВВП по 

ППС, % 

Доля в мировом 
фондовом рынке, %** 

Китай 1354,1 19,6 13,6 2,3 
Индия 1214,5 17,6 5,5 0,9 

Бразилия 195,4 2,8 2,9 1,8 
Россия 140,4 2 3,2 0,7 

*данные ООН, январь 2010; ** данные MSCI, февраль 2010  
Индия и Бразилия характеризуются позитивными демографическими тенденциями и большой потребностью в 

дополнительных инвестициях. Растущий уровень сбережений и капвложений создают благоприятные условия для экономического 
роста и повышения доходности инвестиций. В долгосрочной перспективе рынки акций этих стран будут расти быстрее прочих. 
Соответственно, в портфеле БРИК Индия и Бразилия должны получить наибольший вес. 

Китай является «сверхинвестированной» экономикой, и несмотря на то, что уровень благосостояния в Китае растет и 
будет расти чрезвычайно быстрыми темпами (уже в конце 2008 года здесь было 364 000 долларовых миллионеров), доходность на 
вложенный капитал будет иметь тенденцию к снижению. Рост китайских акций существенно будет зависеть от внутренней 
кредитно-денежной политики, и их вес в портфеле стоит изменять в зависимости от ее мягкости. 

Россия больше, чем другие государства БРИК, зависит от иностранных инвестиций, а также отстает по уровню 
глобальной конкурентоспособности. На фоне негативных  демографических тенденций и практически полного отсутствия 
сбережений у основной массы населения экономический рост будет оставаться значительно ниже потенциала, а рынок акций будет 
сильно зависеть от конъюнктуры на рынке сырьевых товаров. 

Несмотря на вызванное кризисом падение, в целом за период с 2000 по 2009 гг. фондовые рынки "четверки" продемон-
стрировали рост. В России индекс ММВБ в долларовом выражении вырос на 802%, в Бразилии главный фондовый индекс 
(Bovespa) - на 301%, в Индии индекс национального фондового рынка (Sensex) - на 249% и в Китае индекс крупнейшей 
Шанхайской биржи - на 140%.  

БРИК не препятствует участию в других подобных объединениях. Например, с 2003 г. существует формат ИБСА (IВSA 
– Индия, Бразилия, Южная Африка), в котором взаимодействуют участники БРИК Бразилия и Индия, а также ЮАР. В отличие от 
БРИК, ИБСА с самого начала создан для координации действий этих трех государств, хотя и расположенных на различных 
континентах, но придерживающихся сходных взглядов на демократические ценности и цели развития. БРИК может быть 
расширена. Обсуждаются такие новые варианты, как ВRICET (БРИК + Восточная Европа и Турция), ВRICKET (БРИК + Восточная 
Европа, Турция и Корея), ВRIМС (БРИК + Мексика).  

Отношение мирового сообщества к БРИК все время меняется. По-разному относятся к этой группировке и сами ее 
участники. Но очевидно, что формат БРИК предоставляет им дополнительную возможность для маневра в международной 
политике. Эксперты считают, что нынешний кризис усилит экономическое влияние БРИК. Страны группировки внесут основной 
вклад в восстановление мировой экономики как за счет высоких темпов роста, так и за счет расширения спроса на продукцию 
других стран. Через два десятилетия мировой рейтинг будет выглядеть так: Китай, США, Индия, Бразилия, Россия, Германия, 
Мексика, Франция и Великобритания. Тем не менее, БРИК уже стала реальностью мировой политики и экономики. Появился 
новый неформальный институт, который занял свое место в современных международных экономических и политических 
отношениях. В дальнейшем роль таких неформальных объединений будет возрастать. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен анализ социально-экономического развития стран-участниц БРИК, рассмотрены общие сферы интересов этих 
стран, исследовано влияние финансового кризиса на дальнейшее развитие Бразилии, России, Индии, Китая. 
Ключевые слова: БРИК, развивающиеся страны, кризис, инновационное развитие, международная финансовая система. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено аналіз соціально-економічного розвитку країн-учасниць БРІК, розглянуті загальні сфери інтересів цих країн, 
досліджений вплив фінансової кризи на подальший розвиток Бразилії, Росії, Індії, Китаю. 
Ключові слова: БРІК, країни, що розвиваються, криза, інноваційний розвиток, міжнародна фінансова система. 
SUMMARY 
The article analyzes the socio-economic development of member countries BRIC considered common areas of interest of these countries, 
investigated the impact of financial crisis on the further development of Brazil, Russia, India and China. 
KEY WORDS: BRIC, developing countries, crisis, innovative development, the international financial system. 
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СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-
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Постановка проблеми. Визначальною змістовністю сучасних зрушень ринкової трансформації національної економіки 
України є посилення капіталізації суспільно-економічних відносин як рушійного фактору становлення капіталістичного суспільно-
економічного устрою. Процес капіталізації в економіці проявляється в створенні ефективної системи бізнесу (як сукупності 
різноманітних організаційно-правових форм господарювання із зростанням частки формувань приватної власності) з істотною 
активізацією розширеного відтворення сукупного суспільного капіталу в постійнім капіталістичнім циклі. Логіка розвитку 
економіки на цій основі призводить до зростання його масштабності (коли дрібний капітал перетворюється в середній, а середній 
переростає в крупний), що потребує як простого укрупнення, так і інтеграції капіталу. Це супроводжується не лише змінами 
фінансово-економічного механізму функціонування економіки, а й зумовлює адекватні зміни соціальної структури суспільства, 
його суспільно-політичних інститутів, розвитку демократії та громадськості. Зазначені процеси стимулюються іманентними 
чинниками корпоратизації економіки та корпоративної культури. 

Специфічною особливістю сучасної ситуації в Україні є те, що процес корпоратизації економіки супроводжується 
складною системою кількісно-якісних змін, де прогресивний поступ одночасно зумовлюється явищами інверсії та конвергенції. 
Таке переплетіння подекуди протилежних явищ і процесів в економіці значною мірою ускладнює становлення капіталістичного 
суспільно-економічного устрою, проте одночасно і прискорює темпи бажаних перетворень. Те, на що іншим країнам при 
еволюційному розвиткові капіталу необхідно було декілька десятиріч, в Україні здійснюється в стислий період, що потребує 
посилення наукового супроводу і зумовлює істотну актуальність проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія виникнення, становлення та розвитку корпоративних форм 
господарювання в надрах капіталістичної системи привертала увагу чисельних дослідників. Значний внесок у формуванні теорії 
корпоратизації капіталу внесли лідери провідних шкіл економічної думки, зокрема Д. Ло, А. Сміт, К. Маркс, А Маршалл, К. 
Віксель, Л. Вальрас, Дж.Б. Кларк, І. Фішер, Ф.У. Таусів, Г. Мюрдаль, Ф. Хайек, Дж.М. Кейнс, Д. Гелбрейт, Й. Шумпетер та ін. В їх 
працях відслідковано еволюцію капіталу від найбільш простих організаційних форм через фази концентрації та корпоративної 
інтеграції до процесів загальносвітового глобалізму. З початком ринкових перетворень і посиленням ролі капіталу в системі 
суспільно-економічного розвитку в пострадянських країнах зросла роль до процесів інтеграції капіталу та фінансово-економічного 
механізму функціонування корпоративних структур. У Росії в розвиток зазначеної теорії внесли вклад С. Батчиков, І. Бєляєва, М. 
Ільїн, С. Іванов, А. Калін, А. Куліков, Х. Мінгазов, Д. Михайлов, А. Мовсесян, О. Сосковець, А. Тихонов, Є. Уткін, М. Ескіндаров, 
Є. Ясін та багато інших. В Україні цій проблемі присвятили дослідження А. Гольчинський, А. Гриценко, В. Геєць, І. Лукінов, А. 
Махмудов, Д. Полозенко, Т. Сухорукова, А. Чухно, І. Юрій та ін. У роботах цих дослідників переважають аспекти становлення 
корпоративних структур (у процесі реструктуризації національних економік, приватизації крупних виробничих комплексів, 
створення форм економічного контролю в окремих сферах економіки, корпоративного менеджменту, розподілу ринків, зон впливу, 
інтересів тощо), а також проблем міжкорпоративної інтеграції, формування вертикальних і горизонтальних транснаціональних 
корпоративних утворень та розвитку всесвітньої фінансової глобалізації. 

Разом з тим залишається недостатньо дослідженим зумовлений процесом інтеграції сам процес трансформаційних 
перетворень капіталу, його функціональних форм, що генерує сучасні фінансово-економічні механізми розвитку корпоратизації та 
її впливу на соціально-економічне зростання. 

Цілі статті полягають у відслідковуванні специфічних особливостей корпоратизації національної економіки та фінансово-
економічних і організаційно-правових механізмів державного регулювання цього процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Остання чверть ХХ і початок ХХІ ст. ознаменувалися виникненням 
принципово нового явища у світі, що охоплює як національні народногосподарські комплекси, так і сферу їхнього взаємного 
співробітництва – глобалізації світогосподарських зв’язків. Як суспільно-економічний феномен, глобалізація охоплює всі сторони 
суспільного життя, характеризується розширенням взаємозалежності у виробничій та культурній сферах. Їх характерними 
ознаками стали розширення та лібералізація та інтернаціоналізація торгівлі, інтернаціоналізація виробництва й обігу капіталів, 
глибокі зміни у фінансовій сфері, розгортання діяльності транснаціональних корпорацій, зростання їхньої експансії, переважаюча 
орієнтація попиту на світовий ринок, утворення міжнародних інститутів тощо [1, с.43]. 

Зазначені процеси формують засади прогресуючої світогосподарської інтеграції на основі поглиблення розподілу праці та 
економічних ресурсів, що посилюють контроль високорозвинутих країн над менш розвинутими шляхом концентрації капіталів, що 
створює загрозу посилення залежності країн з меншим економічним розвитком. Це створює відповідний виклик для країн 
перехідної економіки, які повинні “вписатися” у нову світогосподарську систему, забезпечити конкурентоспроможність власного 
виробництва та партнерські стосунки, що спонукає проведення відповідних організаційних заходів прискорення інтеграційних 
процесів. 

В результаті ринкової трансформації економіки України її визначальним сектором став недержавний. Проте недержавний 
сектор економіки зараз – складний неструктуризований конгломерат дрібних, середніх і крупних підприємств. За кількістю 
офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання перевага належить малим підприємствам, а за обсягом виробництва продукції – 
крупним. Розвиток процесів ринкової структуризації економіки зумовлює поступову переорієнтацію малих підприємств до 
кооперації їх з крупними товаровиробниками, де малі підприємства стають реалізаторами готової продукції та постачальниками 
комплектуючих матеріалів, сировини тощо (тобто набудуть доповнюючої функції крупних виробничих комплексів), а крупні 
підприємства будуть все більше втягувати у орбіту своєї діяльності малы підприємства, виступаючи осередками інтеграції 
капіталів. Таким чином, уже зараз відслідковується два основних взаємопов’язаних, хоча і самостійних процеси:  

- укрупнення малих підприємств, концентрація виробництва і капіталу; 
- утворення господарюючих структур нового типу – корпоративних. 

Визначальною особливістю корпоративних формувань є не їх організаційно-виробничо-технологічна змістовність, а 
специфічна трансформація капіталу, спрямована на створення особливого його різновиду – фінансово-промислового, а у 
функціональному відношенні – акціонерного. Еволюція капіталу в цьому напрямку пройшла декілька стадій. Класична промислова 
стадія (1900-1950 рр.) характеризується симбіозом банківського капіталу з промисловим із створенням капіталу фінансового. Друга 
стадія – неокласична промислова (1950-1980 рр.) характеризується інтеграцією фінансового капіталу (усіх його різновидів – 
страхового, банківського, інвестиційного, капіталу пенсійних фондів) із промисловим (у різновидах грошового , виробничого, 
товарного тощо) з пріоритетною орієнтацією на формування системи інтегрованого корпоративного (акціонерного) капіталу. В 
структурі акціонерного капіталу пріоритетну роль відіграє інтелектуальний капітал, що виступає якісно новою формою капіталу. 

                                                           
© Антошкіна Л.І., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 268 

Суть інтелектуального капіталу як економічної категорії можна визначити як систему відносин економічних суб’єктів 
щодо раціонального, стійкого його відтворення на основі прогресивного розвитку науки для виробництва конкретних товарів і 
послуг, підвищення рівня життя, розв’язання проблеми нерівномірного світового і регіонального розвитку на основі 
персоніфікованих економічних інтересів суб’єктів [2, с.188]. 

Становлення корпоративних фінансів в Україні певною мірою стримується специфічними умовами перехідності 
національної економіки та необхідністю адаптації капіталу до еволюційного процесу корпоратизації. Звернемо увагу в цьому 
відношенні на такі три обставини. 

По-перше, відомо, що у країнах розвинутої економіки під впливом диверсифікації виробничої діяльності змінився характер 
визначальної для корпорацій акціонерної власності, розмір контрольного пакета акцій. Індивідуальна акціонерна власність 
змінюється на інституціональну. Великими власниками акцій стають не окремі особи (капіталісти), а промислові корпорації та різні 
фінансові інститути: банки, пенсійні фонди, страхові компанії, довірчі товариства. Ці чинники вплинули на характер взаємозв’язків 
різних форм капіталу – особистої, кредитної, фінансової, збутової, технологічної – на базі постійних функціональних і особистих 
контактів. Це визначило істотні зміни в закономірностях руху капіталу і викликало появу нових організаційних форм – більш 
активних і енергійних. В Україні ж формування корпоративного капіталу здійснюється як переплетіння процесів, характерних як 
для сьогодення, так і для минулої епохи. 

По-друге, якщо основою класичної схеми становлення фінансового корпоративного капіталу є концентрація виробництва і 
капіталу, то в умовах України базою цього процесу є першопочаткове формування акціонерного капіталу, що створюється в 
процесі розукрупнення виробництва і приватизації крупних підприємств. Слід зазначити, що і в розвинутих країнах ринкової 
економіки також спостерігається аналогічний процес, який отримав назву “розводнення” капіталу. Так, наприкінці ХХ століття 
найбільші (переважно сімейні) монополії, засновані на приватній власності, були перетворені в акціонерні товариства [3, с.29]. 

По-третє, становлення акціонерного капіталу в Україні ускладнюється способом капіталізації державної власності. Якщо в 
розвинутих країнах ринкової економіки акціонерний капітал пройшов розвиток від приватного до інституційного, де пакетами 
акцій володіють не акціонери-особи, а великі інститути (промислові, страхові, інвестиційні, банківські тощо), то в економіці 
України капіталізація державної власності (в процесі так званої великої приватизації) внаслідок продажу цілісних майнових 
комплексів перетворюється в акціонерно-олігархічну. 

У країнах із ринковою економікою склалося три трактовки стосовно до розуміння корпорації, які можна умовно назвати 
моделями – це англо-американська, європейсько-континентальна і японська. Ці моделі зумовлені законодавчою і нормативною 
базами, які регламентують права й обов’язки всіх членів корпоративних відносин, практичним досвідом їх функціонування, 
статутом і внутрішніми положеннями регулювання економічних відносин. Із цих трактовок випливають такі найбільш визначальні 
ознаки корпорації: корпорація – економічно-правова організаційно-господарська структура, що заснована на акціонерному 
капіталі, орієнтована на одержання прибутку, функціонує на засадах об’єднання на добровільних умовах фізичних і юридичних 
осіб, які мають загальні інтереси і єдину стратегію взаємодії і розвитку, а в майновому (ресурсному) відношенні – поєднання 
капіталів для формування цілісної сукупності корпоративного капіталу як асоціативного власника. В залежності від рівня зрілості 
організаційних форм корпорація виступає у своїх різновидах: акціонерне товариство, асоціація підприємців (союз, ліга, гільдія, 
комітет, палата, колегія), пул, картель, консорціум, синдикат, холдинг, концерн, фінансово-промислова група. 

Загальновизнаним фактом є те, що будь-яка нова організаційно-правова форма отримує суспільне визнання у тому разі, 
якщо вона максимально враховує особливості підприємництва, тобто відповідає змісту бізнесового процесу. Про це свідчить 
історія становлення корпорацій у США: закони про корпорації спочатку були прийняті практично в усіх штатах. Згодом з’явився 
орієнтовний закон про підприємницькі корпорації 1943 і 1969 років, який уніфікував на загальнодержавному рівні визначальні 
положення про корпорацію. Нова редакція цього закону була схвалена Американською асоціацією юристів у 1984 р., а в 1994 р. до 
неї було внесено деякі зміни з урахуванням практичного досвіду усіх штатів. 

Українське корпоративне законодавство нині знаходиться в стані становлення, воно формується, вбираючи в себе 
прогресивні, апробовані світовою практикою, положення та власний досвід. Окремі фрагменти системи українського 
корпоративного законодавства уже закріплені у законах України та указах Президента України [4,5,]. Проте, враховуючи те, що 
економіка України ще залишається перехідною (а не послідовно-ринковою), то окремі положення зазначеного законодавства мають 
декларативний, а інколи і не зовсім послідовний характер. Для його вдосконалення бракує емпіричних і статистичних досліджень 
та узагальнення практики фінансування корпоративного сектору економіки. 

Характерною особливістю сучасного періоду корпоратизації в Україні є те, що цей процес обмежений окремими галузями. 
Насамперед це експортоспроможні галузі, які характеризуються швидким обігом капіталу, де формується основна маса прибутку. 
Серед існуючих корпорацій України (бізнес-груп) лідирують СКМ (Р.Ахметов), Індустріальний союз Донбасу (С.Тарута), 
Інтерпайп (В.Пінчук), група «Приват» (І.Коломойський), а також Київська та Харківська бізнес-групи (О.Ярославський) та ін. 
Серед цих корпорацій і груп ведеться конкуренція в основному за контроль над підприємствами гірничо-металургійного 
комплексу, вугільною, нафто-газовою та енергетичною промисловістю. Активізується процес корпоратизації також в харчовій 
промисловості та АПК, в сферах готельного, рекреаційного і туристичного бізнесу. Акції акціонерних компаній поступово 
концентруються у власності обмеженого кола осіб, досягаючи розміру від 15 до 98 % їх загального обсягу. 

 

Підприємства України 14%

Інвестиційні та інші фонди 11%

Банки 10%

Держава 13%
Іноземні інвестори 27%

Фізичні особи 15%

Дрібні акціонери 8%
Адміністрація підприємств 3%

 
Рис.1. Структура власності у корпоративному секторі промисловості України Джерело: складено за даними [6] 
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Одним із ключових питань становлення ефективних інтегрованих корпоративних структур є виключення монопольного 
впливу окремих осіб та відпрацювання дієвої системи економічного контролю. 

На основі понад десятирічного досвіду існування корпоративного сектору в економіці України можна виділити окремі 
найпоширеніші форми корпоративного контролю над їх діяльністю. За твердженням Української асоціації інвестиційного бізнесу, в 
Україні склалося декілька базових моделей, які розширюють і конкретизують різні структури володіння пакетами акцій і роль 
різних груп учасників корпоративних відносин в управлінні й володінні власністю. Це такі моделі: 

- “приватного підприємства” (функції власників і менеджерів поєднані); 
- “колективної власності менеджерів” (контрольний пакет сконцентрований у вищих менеджерів при розпорошенні 

інших акцій); 
- “концентроване зовнішнє володіння” (зовнішній власник має контрольний пакет, невелика частка – у менеджерів); 
- “розпорошене володіння” (невеликий концентрований пакет мають деякі заінтересовані сторони, інші акції 

розпорошені); 
- “переважно державний контроль” (контрольний пакет знаходиться у власності держави) [7]. 

Слід зазначити, що розвиток процесів корпоратизації в Україні потребує більш активної регулювальної ролі держави. Зараз 
регулювальні функції держави переважно обмежені створенням відповідного законодавства та регламентуванням окремих 
питань комісією державного майна. У цьому відношенні важливе значення має поєднання банківсько-фінансової, монетарної, 
кредитної, бюджетної, страхової, митної, антимонопольної, податкової політики держави у цілісну систему, а також 
концентрації державних пакетів акцій різноманітних акціонерних підприємств в єдиному центрі державного управління 
корпоративними правами. Крім того є доцільність посилити відповідальність органів фінансового контролю (зокрема КРУ та 
ін.) за ефективне функціонування державного корпоративного капіталу, уособленого у відповідних пакетах корпоративних 
структур. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Посилення фінансової глобалізації зумовлює активізувати процес 
формування українського національного капіталу як засобу досягнення економічної безпеки держави та участі України у реалізації 
переваг поглибленого розподілу праці та інтеграції світогосподарських зв’язків. Держава, володіючи істотними за розміром 
пакетами акцій, повинна проводити свою цілеспрямовану соціально-економічну політику, використовуючи державний акціонерний 
капітал як важіль впливу на діяльність корпоративних структур в реалізації суспільних інтересів. 

Зазначене окреслює шляхи подальшого розвитку корпоратизації національної економіки в руслі загальноцивілізаційного 
поступу і визначає напрямки подальших наукових досліджень у підвищенні досконалості фінансово-економічного механізму 
посилення темпів соціально-економічного розвитку українського суспільства. 
 
РЕЗЮМЕ. 
Розглянуто розвиток корпоратизації в національній економіці України як процес трансформаційних перетворень капіталу, а також 
становлення корпоративних формувань. Обґрунтовується необхідність посилення регулюючої функції держави у становленні 
корпоративного сектору економіки як заходу безпеки економіки в контексті процесів глобалізації світогосподарської системи. 
Ключові слова: корпоратизація, акціонерний капітал, корпоративний капітал, інтелектуальний капітал, фінансово-економічний 
механізм корпорації, соціально-економічне зростання, економічна безпека. 
РЕЗЮМЕ. 
Рассмотрено развитие корпоратизации в национальной экономике Украины как процесс трансформационных преобразований 
капитала, а также становления корпоративных формирований. Обосновывается необходимость усиления регулирующей функции 
государства в становлении корпоративного сектора экономики как элемента безопасности экономики в контексте процессов 
глобализации мировой хозяйственной системы. 
Ключевые слова: корпоратизация, акционерный капитал, корпоративный капитал, интеллектуальный капитал, финансово-
экономический механизм корпорации, социально-эконопический подъем, экономическая безопасность. 
SUMMARY. 
The development of corporatization in national economy of Ukraine as the process of capital transformation and the establishment of 
corporate formations are considered.The need of strengthening of regulation function of state in the establishment of corporate sector of 
economy as the element of economical security in the context of globalization of world economical system is grounded. 
Key words: corporatization, stock capital, intellectual capital, financial economic mechanizm of corporation, social economical rise, 
economical security. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Клочко В. Фінансова глобалізація: позитиви і негативи для перехідної економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - 
№5. – С. 43-48. 
2. Эскиндаров М. Развитие корпоративных отношений в современной российской экономике./ М. Эскиндаров. – М: Республика, 
- 1999, с.188-194. 
3. Храброва И. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированые лица, организационное проектирование, 
интеграционная динамика./ И. Храброва. - М.: «Альпина».-2000, с.23-36. 
4. Про промислово-фінансові групи в Україні. Закон України, від 21.11.95 р.  Постановf ВР N 438/95-ВР від 21.11.95. -  ВВР, 
1996, N 23, ст. 89   
5. Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації. Указ Президента України, № 224/94 від 
11.05.94 р. із змінами від 07.02.96 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=224%2F94 
6. Звіт за 2010 рік ДКЦПФР України  [Електронний ресурс] //Державна комісія цінних паперів та фондового ринку України - 
Режим доступу :http://www.ssmsc.gov.ua/activities/annual 
7. Взаємодія неурядових організацій для розвитку корпоративного управління // Цінні папери України, 2001. -  С.12-23. 
 

 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 270 

 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ 
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Постановка проблеми. В умовах світової фінансово-економічної кризи, яка вплинула майже на всі галузі економіки 

України, актуалізується проблема державного регулювання соціально-економічних процесів. Єдиним шляхом виходу України на 
траєкторію сталого розвитку стали рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки. 

На виконання поставленого Президентом України завдання з досягнення економічного зростання і модернізації економіки 
країни на початку червня 2010 року Комітетом економічних реформ представлено Програму економічних реформ на          2010-
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Реформи спрямовані на побудову 
сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної 
системи державного управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян.  

Програма складається з трьох етапів впровадження: перший етап (до кінця         2010 року) завершено і вже можна зробити 
оцінку ефективності роботи на даному етапі реформ; другий етап (до кінця 2012 року) має найбільше навантаження по кількості 
запланованих заходів; третій етап (до кінця 2014 року) значною мірою залежить від успішності попередніх. 

Проблема побудови ефективної податкової системи — одна з найактуальніших під час виходу країни з фінансової кризи. 
Складна і заплутана вітчизняна податкова система неодноразово ставала об’єктом критики з боку експертних та 

журналістських кіл, а особливо – платників податків, оскільки вона суттєво погіршує конкурентоспроможність української 
економіки і є малопривабливою для іноземних інвесторів. Невідкладне проведення податкової реформи необхідне як для 
поліпшення бізнес-середовища, так і для стабілізації державних фінансів. Складність податкової системи суттєво погіршує 
конкурентоспроможність української економіки, про що свідчить позиція України в міжнародному рейтингу простоти ведення 
бізнесу (181 місце з 183 у рейтингу за показником «сплата податків» у 2010 році). Податкова реформа здійснюється з метою 
забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за одночасного збільшення сукупних 
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів [1].  

Мета статті – виявити сучасний стан виконання завдань з реалізації реформи податкової системи в межах Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки. 

Основний матеріал дослідження. Реалізація податкової реформи, як і вся Програма економічних реформ на 2010-2014 роки, 
здійснюється у три етапи. Зокрема, на І етапі 2 грудня 2010 року Верховною Радою України прийнято Податковий кодекс України, 
в рамках якого зближено податковий та бухгалтерський облік [2]. Поступово зменшується накопичена за минулі роки 
заборгованість щодо відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ) й впроваджується механізм своєчасного        
відшкодування ПДВ.  

У 2010 році відшкодовано ПДВ в обсязі понад 42 млрд.грн., що приблизно в              1,5 рази більше, ніж у попередньому 
році. 

З 1 березня 2011 року Державна податкова служба України перейшла на автоматичне відшкодування ПДВ. По деклараціях 
за січень відібрано 24 платника на суму 457 млн. грн., за лютий – 37 платників на 673 млн. грн., за березень – 82 платника на 1,2 
млрд. грн. [3]. 

За оперативними даними відшкодування ПДВ в автоматичному режимі (по деклараціях за квітень) отримають 122 
підприємства на загальну суму 2,2 млрд. грн. До переліку увійшли представники майже усіх регіонів України. Це підприємства 
гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, суднобудування, електротехнічної, легкої та хімічної промисловості, 
будівництва, сільського господарства та торгівлі, зернотрейдери тощо. 

Станом на 1 червня 2011 року Міністерство фінансів України оцінює відшкодований податок на додану вартість в 16,7 
млрд.грн., що у 2,6 рази більше минулорічного показника. Майже 1,7 млрд.грн. заборгованості минулих років з податку на додану 
вартість повернуто підприємствам. 

На ІІ етапі в рамках Податкового кодексу зменшено кількість малоефективних податків і зборів (загальнодержавних – з 29 
до 18, місцевих – з 14 до 5), введено єдиний соціальний внесок, запроваджено податок на нерухоме майно. 

На цей час на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оприлюднений проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності суб'єктів малого підприємництва) від 16.05.2011 № 8521, в рамках якого вирішується завдання скорочення сфери 
застосування спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва. Метою проекту є комплексне удосконалення 
спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення 
її відповідності сучасним напрямкам податкової політики держави, запобігання ухиленню від оподаткування тощо [4]. 

ІІІ етап передбачає подальше поступове зниження податку на прибуток та забезпечення переходу до системи платежів за 
видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу. 

В межах реформи податкової системи необхідно вирішити п’ять стратегічних завдань (табл. 1). 
Таблиця 1 - Стан виконання завдань з реалізації реформи податкової системи в межах Програми економічних реформ на 

2010-2014 роки. 
Завдання 1. Зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі за рахунок зменшення частки податків у 

витратах підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків 
Необхідні кроки Досягнення 

 поетапно знизити податок на прибуток 
після 2012 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ст. 151 Податкового кодексу України встановлює, що ставка податку становить 
16 відсотків, але положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням 
п. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу:  
«10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств: 

• з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно 23 відсотки; 
• з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно 21 відсоток; 
• з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно 19 відсотків; 
• з 1 січня 2014 року 16 відсотків» 
 у розділі VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України передбачено: на 

період до 2013 року для алкогольних напоїв щорічне підвищення величини 
специфічних (визначених в гривнях) ставок акцизного податку, а для 
тютюнових виробів, як специфічної так і адвалорної (у відсотках) складової 

                                                           
© Бервенова Т.М., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 271

 
 
 
 
 
 перенести податкове навантаження з 

мобільних факторів виробництва - праці й 
капіталу - на споживання, ресурсні й 
екологічні платежі шляхом поетапного 
підвищення ставок акцизного збору на 
алкогольні напої й тютюнові вироби, а 
також запровадити екологічний податок 

 скасувати низку малоефективних податків 
і зборів, що не приносять суттєвого 
доходу до державного бюджету 

 реформувати систему сплати внесків до 
фондів загальнообов'язкового державного 
соціального страхування:  

– впровадити єдиний соціальний внесок;  
 
 
 
– поступово підвищити ставку єдиного 

соціального внеску для найманих 
робітників і знизити її для роботодавців 

 
 
 впровадити принципи нарахування й 

відповідності доходів і видатків при 
оподаткуванні прибутку підприємств 

 
 
 
 
 удосконалити порядок амортизації 

основних коштів і нематеріальних активів 
з метою стимулювання відновлення 
основних коштів, наприклад, прискореної 
амортизації певних типів обладнання 

 запровадити податкові канікули для 
малого бізнесу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 скасувати плани мобілізації податкових 

платежів для податкової служби 
 

ставок акцизного податку; 
пп. 9.1.6 п. 9.1 ст. 9 розділу I «Загальні положення» та ст.240-250 розділу 

VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України запроваджено 
справляння екологічного податку 

 
 Податковим кодексом України зменшено кількість податків та зборів. Зокрема, 

загальнодержавних –           з 29 до 18, місцевих – з 14 до 5 
 
 
 
 
 
 
 

– 8 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
який вступив в дію з 1 січня   2011 року; 

– заплановано розробку проекту Закону щодо внесення змін до Законів 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» та «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». Термін виконання – серпень 2011; прийняття заплановане на 
жовтень 2011 

 згідно Податкового кодексу України порядок визнання доходів: «метод першої 
події» замінено на «метод нарахувань» - доходи будуть визнаватися з моменту 
переходу до покупця права власності на товар та складання акта приймання-
передачі робіт/послуг. Витрати, які стосуються собівартості продукції, будуть 
визнаватися лише у тому періоді, у якому фактично отримано дохід від такої 
продукції, тобто діє правило «без доходів немає витрат» 

 з набранням чинності розділу ІІІ Податкового кодексу України з 1 квітня 2011 
року змінився порядок нарахування амортизації основних засобів. Нормами 
Кодексу розширена класифікація основних засобів у податковому обліку, яка 
передбачає 16 груп основних фондів замість 4 у попередньому законодавстві. 
Також передбачено пооб'єктне ведення обліку вартості, яка амортизується 

 
 ст. 154 Податкового кодексу України 

визначено, що на період з 1 квітня 2011 року по 1 січня                2016 року 
нульова ставка податку на прибуток встановлена для платників податків, у яких 
розмір доходів звітного періоду наростаючим підсумком з початку року не 
перевищує 3-ох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць 
звітного періоду заробітної плати працівників такого підприємства є не 
меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом   
(з 1 квітня складає 960 грн.). Крім того, такі підприємства повинні додатково ще 
відповідати одному із таких критеріїв:  

–  утворені в установленому законом порядку після           1 квітня 2011 року;  
–  діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх 

попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) 
щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-ох мільйонів 
гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього 
періоду не перевищувала 20 осіб;  

–  які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому 
законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом (у 2010 
році) та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації 
продукції становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість 
працівників становила до 50 осіб, тобто витримали умови для подальшого 
перебування на єдиному податку 

 не запроваджено 

Завдання 2. Підвищення ефективності адміністрування податків 
Необхідні кроки Досягнення 

 удосконалити систему 
ризикоорієнтованого податкового 
контролю для концентрації уваги 
контролюючих органів на особах, які 
ухиляються від сплати податків, і 
мінімізації втручання контролюючих 
органів у діяльність сумлінних платників 
податків 

 
 розвинути функції податкової служби, 

відповідальної за оцінювання ризику різних 
груп платників податків 

 підвищити рівень інформаційного 
забезпечення й впровадження 
автоматизації в органах державної 
податкової служби для зниження витрат 

 впроваджено автоматизовану «систему 
раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки», 
яка виконує пошук, орієнтуючись на такі базові параметри, як присутність у 
місцях масової реєстрації, невизначеність фактичного знаходження, вартість 
основних фондів. Вона дозволяє отримувати необхідну інформацію без 
відволікання платників та відстежувати факти ухилення від сплати податків 
дистанційно. За січень-квітень 2011 року комп'ютерний пошук дозволив 
виявити півтори тисячі різних схем з ухилення від сплати основних 
бюджетоутворюючих податків 

 не впроваджено 
 

 станом на 1 березня 2011 року здійснюються роботи по супроводженню 
ключових контрактів проекту «Модернізація державної податкової служби 
України-1» щодо розробки інформаційних систем «Податковий блок» та 
«Управління документами». У рамках закупівлі «Податковий блок» 
здійснюється опрацювання наданих постачальником на розгляд, відповідно до 
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на адміністрування податкової системи 
 
 
 
 
 
 
 удосконалити порядок реєстрації 

платників податків 
 
 

 ухвалити закритий перелік прав та 
обов'язків платників податків і 
контролюючих органів з метою 
запобігання розширенню прав однієї й 
обмеження прав іншої сторони 

 запровадити прозору систему 
відповідальності співробітників 
податкової служби 

графіку впровадження, документів: «Специфікація вимог до програмного 
забезпечення» (SRS), «Специфікація вимог до інтерфейсу» (IRS), «Опис 
логічної моделі бази даних», «Вимоги до інфраструктури». Триває виконання 
умов контракту. Іншою складовою системи є закупівля «Апаратне забезпечення 
для підтримки впровадження податкового блоку та управління документами». У 
рамках зазначеної закупівлі до Світового банку надіслано на погодження 
тендерну документацію 

  передбачено: створення робочої групи з підготовки пропозицій по 
вдосконаленню реєстрації платників податків; розробка нормативно-правового 
акта щодо удосконалення питання реєстрації платників податків          (станом 
на 01.06.2011 не виконано) 

 вирішено в межах Податкового кодексу України    (ст. 16,17,20,21) 
 
 
 
 
 не впроваджено 
 

Завдання 3. Побудова цілісної й всеосяжної законодавчої бази з питань оподаткування, гармонізовану із законодавством ЄС 
Необхідні кроки Досягнення 

 консолідація податкового законодавства в 
Податковому кодексі 

 гармонізація податкового, валютного, 
митно-тарифного, зовнішньоекономічного 
й цивільного законодавства 

 удосконалення законодавства з питань 
трансферного ціноутворення з 
використанням методології Організації 
економічного співробітництва та розвитку 

 поступове наближення ставок і механізму 
стягнення акцизного збору до вимог 
законодавства ЄС,  а також посилення 
екологічної спрямованості акцизного 
збору шляхом застосування європейського 
принципу «хто більше забруднює, той 
більше платить» 

 
 
 
 
 запровадження механізму індексації 

ставок податків і зборів, установлених у 
фіксованому значенні, для компенсації 
інфляційного впливу на розмір податків 

 
 
 
 перехід на систему платежів за видобуток 

корисних копалин із застосуванням 
принципу рентного доходу з метою 
встановлення справедливої плати за 
використання природних ресурсів 

 зміна чинних договорів про запобігання 
подвійному оподаткуванню для мінімізації 
практики ухиляння від оподатковування, а 
також стимулювання інвестицій в 
українську економіку 

 вирішено в межах Податкового кодексу України 
 
 підготовка та погодження плану імплементації Податкового кодексу України; 

здійснення ревізії законодавчих актів в частині необхідності коригування їх 
окремих норм, пов'язаних із введенням Податкового кодексу України 

 не впроваджено 
 
 
 
 норми Податкового кодексу України щодо акцизного податку забезпечать 

запровадження міжнародного досвіду і наблизять ставки та механізм стягнення 
акцизного збору до вимог законодавства ЄС. Зокрема, розширено коло 
платників акцизного податку, закріплено діючий перелік підакцизних товарів, 
встановлено специфічні ставки акцизного податку в гривнях (алкогольні напої 
та тютюнові вироби), в євро – на нафтопродукти та транспортні засоби, 
специфічні і адвалорні ставки одночасно – для оподаткування сигарет, що 
відповідає діючому законодавству і узгоджується з наявним світовим досвідом 
акцизного оподаткування в країнах-членах ЄС. Перелік підакцизних товарів 
доповнено новим видом нафтопродуктів – скрапленим газом для використання 
транспортними засобами як моторного палива 

 згідно з п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України 
та Національним планом дій на 2011 рік передбачено до 1 червня поточного 
року розробку, супроводження та забезпечення прийняття проекту Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу стосовно перегляду ставок 
оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів 
споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції по деяким 
податкам і зборам (станом на 01.06.2011 не виконано) 

 в п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України 
передбачено: внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект 
закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи платежів 
за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу 
(станом на 01.06.2011 не виконано) 

 проводиться аналіз чинних конвенцій про запобігання подвійному 
оподаткуванню для виявлення норм, в які необхідно внести зміни 

 
 
 

Завдання 4. Встановлення податкової справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в економіці України 
Необхідні кроки Досягнення 

 скорочення сфери застосування спрощеної 
системи оподаткування,  наприклад, 
шляхом:  

• перегляду критеріїв застосування 
спрощеної системи оподаткування;  

• виключення зі спрощеної системи 
оподаткування тих видів діяльності, що є 
високорентабельними або доходи від яких 
є переважно пасивними;  

• виключення з переліку обов'язкових 
платежів, що замінюються єдиним 
податком, плати (податку)  на землю, 
збору за спеціальне використання ресурсів 
і внесків до Пенсійного фонду України 

 перехід до застосування загальної системи 
оподаткування податком на прибуток 

 вирішується в рамках запропонованого проекту Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
(щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого 
підприємництва) від 16.05.2011 № 8521 

 
 ст. 156 Податкового кодексу України встановлює, що прибуток страхової 

компанії підлягає оподаткуванню за загальною ставкою, за винятком прибутку 
від страхової діяльності за довгостроковим страхуванням життя та пенсійного 
страхування в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Такий прибуток 
підлягає оподаткуванню за ставкою 0 % 

 перелік операцій з постачання товарів (послуг), що звільняються від 
оподаткування податком на додану  вартість, передбачено ст. 197 розділу V 
«Податок на додану вартість» та підрозділом 2 розділу  XX «Перехідні 
положення» Податкового кодексу, міжнародними договорами України, 
ратифікованими Верховною Радою України 
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підприємств у сфері страхової діяльності 
 

 скорочення переліку пільг щодо податку 
на додану вартість 

Завдання 5. Зменшення глибини соціальної нерівності 
Необхідні кроки Досягнення 

 запровадити загальний податок на 
нерухоме майно  (нерухомість) фізичних і 
юридичних осіб;  

 застосовувати непрямі методи управління 
податковими ризиками й оцінювання 
відповідності податкових зобов'язань 
реальному доходу 

 в Податковому кодексі України запроваджено податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки (ст. 256) 
 

 не впроваджено 
 

Відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 роки індикаторами успіху проведення податкової реформи є: 
прийняття Податкового кодексу, підвищення позиції України в міжнародному рейтингу простоти ведення бізнесу за показником 
сплати податків не менше ніж на 30 позицій до кінця 2014 року та зниження частки тіньової економіки до 2014 року на 30% 
порівняно з рівнем 2010 року. Аналіз стану виконання реформи податкової системи (враховуючи додатково прийняті плани-
графіки) свідчить про відставання по багатьох із запланованих напрямків. Сьогодні найбільшим успіхом є прийняття Податкового 
кодексу України в 2010 році. Досягнення інших індикаторів успіху залежатиме від контролю за своєчасним  виконанням 
поставлених завдань та ефективності їх впровадження. 
 
РЕЗЮМЕ 
В межах реформи податкової системи Програми економічних реформ на  2010-2014 роки виділено п’ять стратегічних завдань. 
Проаналізовано виконання завдань з реалізації податкової реформи  
РЕЗЮМЕ 
В рамках реформы налоговой системы Программы экономических реформ на   2010-2014 годы выделено пять стратегических 
задач. Проанализировано выполнение задач по реализации налоговой реформы 
SUMMARY 
Under tax reform program of economic reforms for 2010-2014 identified five strategic objectives. Analyzed the tasks for the implementation 
of tax reform 
Ключові слова: реформа податкової системи, програма економічних реформ, податковий кодекс, фінансово-економічна криза 
Ключевые слова: реформа налоговой системы, программа экономических реформ, налоговый кодекс, финансово-экономический 
кризис 
Keywords: reform the tax system, a program of economic reform, tax code, financial and economic crisis 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Білий О.І., аспірант Інститут законодавства Верховної Ради України   
 

В умовах кризи та у посткризовий період боротьба за інвестиційні ресурси, залучення інвестицій до національної 
економіки надзвичайно загострюється. Особливого значення це питання набуває для України, серед стратегічних пріоритетів 
розвитку якої стоїть завдання структурної модернізації національної економіки як базової умови забезпечення 
конкурентоспроможності. Ринкові механізми залучення інвестицій, в основному, працюють на короткостроковому періоді, 
надають перевагу тим об’єктам інвестування, що зорієнтовані на швидкий економічний ефект. Водночас структурна перебудова 
економіки потребує довгострокових інвестицій, їх спрямування у сектори та галузі, що мають інноваційний конкурентний 
потенціал. Ринкові механізми виявляються неспроможні забезпечити таке інвестування, тому провідну роль у цьому процесі має 
відігравати держава. Одним з пріоритетних напрямів впливу держави на стимулювання інвестиційної діяльності є заходи, 
спрямовані на формування в країні сприятливого інвестиційного клімату, створення дієвого інституційно-правового середовища 
для розвитку бізнесу, підтримки конкуренції та демонополізації виробництва, розширення ринків збуту тощо. Разом з тим, в 
умовах загострення конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси немає єдиних, загальновизнаних рецептів стимулювання 
інвестиційної активності суб’єктів господарювання. Це вимагає від держави пошуку нових стимулів, механізмів та інструментів 
заохочення до інвестування структурної модернізації національної економіки. Для України така постановка питання є надзвичайно 
актуальною.  

Окремі аспекти впливу держави на стимулювання інвестиційної діяльності як складової структурної перебудови 
національної економіки висвітлені у працях провідних українських вчених. Так, А.Єрмолаєв та Я.Жаліло розглядають дефіцит 
інвестицій як одну з проблем реалізації модернізаційних стратегій розвитку України [1, с.67]. Антоненко К., Ярошенко В. 
акцентують велику увагу на необхідності залучення іноземних інвестицій як умови реалізації стратегічних завдань структурної 
модернізації національної економіки в Україні [2, с. 9]. Ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності авторський колектив 
(О.Кухленко, В.Джабейло, О.Корзова, О.Піріашвілі та ін.) розглядають як найважливішу складову стимулювання розвитку 
реального сектору економіки України, і у першу чергу – промисловості, енергетики, транспортно-дорожнього комплексу, 
продовольчого комплексу тощо [3, с.239]. 

Особливу увагу в руслі структурної модернізації національного господарства окремі вчені приділяють модернізації 
промислової політики. Так, М.Якубовський називає основні проблеми розвитку української промисловості: «…неефективна 
галузева структура промислового виробництва, яка істотно дисонує із сучасним баченням індустріальної складової економіки 
розвинутих країн» [4, с.22]; «…посилення деградації вітчизняної промисловості у бік сировинного придатку розвинутих країн і 
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ринку для імпортної високотехнологічної продукції. …подальше віддалення України від економічно розвинутих країн внаслідок 
прогресуючої інноваційно-технологічної відсталості вітчизняного промислового виробництва…» [4, с.23]. Для виправлення 
ситуації, що склалася, Україні необхідно здійснити комплексну структурну модернізацію промисловості, забезпечити, як 
підкреслює Ю.Кіндзерський,  інноваційно-інвестиційний прорив [5, с.4]. Отже, хоча проблематика модернізації національного 
господарства і представлена у працях українських вчених, поряд з цим, весь блок питань, пов’язаних з визначенням ролі держави у 
комплексному стимулюванні інвестування структурної модернізації національного господарства повною мірою і досі не 
досліджено, що обумовлює необхідність написання даної статті. 

Мета статті – визначити роль держави в процесі стимулювання інвестування структурної модернізації національного 
господарства, реалізації структурних зрушень на галузевому рівні на основі активізації інноваційно-інвестиційних процесів. 

Для розкриття мети, у статті  розв’язуються наступні завдання: 
- дослідити внутрішні та зовнішні загрози та ризики, що створюють перешкоди на шляху до активізації інвестування 

структурної модернізації національного господарства України; 
-  визначити вплив очікуваного зростання цін на енергоносії та металургійну продукцію на інвестиційну політику 

українських промислових підприємств; 
- проаналізувати стан інвестування у основні виробничі фонди та визначити пріоритети інвестиційної політики в контексті 

структурної модернізації національного виробництва; 
- виявити роль держави у економічному стимулюванні інноваційно-інвестиційної діяльності як невід’ємної складової 

процесів структурної модернізації національного господарства (на прикладі розвинутих країн світу).  
В сучасних умовах світовий інвестиційний ринок поступово виходить із стану депресії. В цілому, на період 2011 р. 

очікується активізація діяльності фінансових та фондових ринків. Особливо така активність буде притаманна для ринків країн, що 
розвиваються (Бразилія, Китай, Індія, Мексика, Польща, Туреччина та ін.). Станом на 1 квартал 2011 р. фізичні обсяги інвестицій 
до цих країн вже досягли (або ж перевищили докризовий рівень). Водночас, очікується, що зростання інвестицій на ринках країн, 
що розвиваються, головним чином, буде забезпечено за рахунок збільшення портфельних інвестицій, кредитів та облігацій, а не за 
рахунок збільшення прямого інвестування (що вважається більш ризикованим). Стосовно України, у 2011 р. на фінансовому ринку,  
переважно, очікується зростання короткострокових інвестицій (сфера обігу, фінансове посередництво, «короткі гроші» тощо), а 
обсяги довгострокових інвестицій, що традиційно обслуговують реальний сектор економіки та спрямовуються на потреби 
структурної модернізації національного виробництва (у т.ч. реального сектору) будуть зростати досить повільно. Таке 
співвідношення пояснюється двома факторами: не бажанням інвесторів ризикувати в процесі довгострокового інвестування; не 
бажанням інвесторів (у тому числі – іноземних), створювати для себе потенційних конкурентів у майбутньому. Тобто йдеться про 
те, що інвестування у реальний сектор де факто невигідно іноземним інвесторам з огляду на можливість реального здійснення 
структурної модернізації та виходу економіки України на вищий рівень технологічного озброєння та інновацій. Тому основний 
тягар щодо реального інвестування структурної модернізації національного виробництва припадає на вітчизняних інвесторів. 

Слід визнати, що на активність вітчизняних інвесторів з огляду на потреби структурної модернізації національної 
економіки найближчим часом будуть впливати наступні ризики: 

1. Ризики зовнішнього негативного цінового впливу на розвиток національної економіки України. Насамперед, йдеться про 
зростання цін на нафту (через політичну нестабільність на Близькому Сході та пов’язану з цим спекулятивну активність на світових 
фондових ринках). За оцінками експертів, якщо середньорічна ціна нафти на сьогодні перебуває на рівні 108 дол. США за барель, 
то її зростання, у середньому, очікується на рівні 135 %. Такі цінові шоки вкрай негативно вплинуть на конкурентоспроможність 
українського виробництва, оскільки старе обладнання (фізично та морально зношені основні виробничі фонди, переважно, введені 
в експлуатацію ще за радянських часів) споживають великі обсяги енергоносіїв, що робить продукцію, яка виробляється на 
застарілому обладнанні, неконкурентоспроможною. 

Негативний вплив зростання цін на нафтопродукти найбільше відчують такі галузі як транспорт, сільське господарство, 
харчова промисловість, будівництво. Так, за даними моделі «витрати – випуск» питома вага продукції нафтопереробки становить 
біля 28 % у структурі витрат підприємств транспорту; біля 8 % – у структурі продукції підприємств сільського господарства; біля 5 
% – у структурі підприємств оптової та роздрібної торгівлі [6]. Зростання ціни на енергоносії (на нафту) збільшить собівартість 
продукції, зменшить додану вартість, що логічно позначиться на відносному зменшенні оплати праці, надходжень до бюджету, а у 
кінцевому підсумку (як найгірший варіант) може призвести до згортання інвестиційної активності на підприємствах цих секторів 
економіки. 

2. Ризики внутрішнього негативного цінового впливу на розвиток національної економіки України. Насамперед, ці ризики 
пов’язуються із зростанням цін на метал та металургійну продукцію (що обумовлено зростанням попиту на цю групу товарів у 
зв’язку з землетрусом у Японії, швидкими темпами індустріалізації на індонезійських ринках тощо). За прогнозними оцінками, 
зростання світових цін на сталь у 2011 році у середньому очікується на рівні 27 – 32,2% [7]. 

Таблиця 1 
Основні виробники сталі у світі (млн тон ) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Китай 423,0 494,9 500,5 573,6 626,7 
Японія 116,2 120,2 118,7 87,5 109,6 
США 98,6 98,1 91,4 58,2 80,6 
РФ 70,8 72,4 68,5 60,0 67,0 
Індія 49,5 53,1 55,2 62,8 66,8 
Південна Корея 48,5 51,5 53,6 48,6 58,5 
Німеччина 47,2 48,6 45,8 32,7 43,8 
Україна 40,9 42,8 37,1 29,9 33,6 

Джерело: [7]. 
 
Перспектива зростання ціни на метал (сталь) матиме для української економіки як позитивні наслідки (у вигляді 

нарощування обсягів виробництва металургійної промисловості), так і негативні (у вигляді посилення інерції експлуатації наявних 
виробничих потужностей, відсутності стимулів у домінуючих на металургійному ринку монополістів до інвестування у 
енергоспоживання та екологічні проекти, пов’язані з розвитком металургії). З даних, наведених у таблиці 1 бачимо, що скорочення 
виробництва сталі в Україні у 2008 р. на 13,3 % (у порівнянні з 2007 р.), у 2009 р. – на 19,4 % (у порівнянні з 2008 р.) досить швидко 
припинилось. Вже у 2010 р. спостерігалось зростання виробництва сталі на 12,4 % і така тенденція посилюється [8]. 

Зростання цін на чорні метали позитивно позначиться на збільшенні обсягів торгівлі цією групою продукції в Україні, що, 
у свою чергу, призведе до збільшення податкових надходжень до бюджету, зростання оплати праці та прибутковості металургійної 
галузі. З іншого боку, зростання цін на сталь несе великі ризики для внутрішнього ринку, що може вкрай негативно позначитись на 
розвитку таких галузей української промисловості як машинобудування, будівельна галузь, транспортне машинобудування. Так, 
продукція металургії складає близько 20 % у структурі витрат підприємств машинобудування та 15 % у її структурі випуску. Це 
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обумовлює високий рівень чутливості розвитку машинобудування до цінових коливань на металопродукцію. При зростанні 
внутрішніх цін на продукцію металургії у середньому на 6,8 %, підприємства машинобудування (без кардинальної структурної 
перебудови виробництва та збереження наявних виробничих потужностей), як правило, вимушені підвищувати ціни на 1 % (з 
метою збереження рентабельності). В цілому ж, за не змінної структури виробництва, при зростанні внутрішніх цін на метал, 
собівартість продукції підприємств машинобудування, будівництва (які є найбільшими споживачами металургійної продукції), 
збільшується, що неухильно призводить до підвищення відпускних цін. Якщо ж зростання цін не відбудеться (за умови зменшення 
доданої вартості), альтернативою може стати зменшення оплати праці, надходжень до бюджету, згортання інвестиційної активності 
підприємств. Такий сценарій розвитку подій є вкрай несприятливий, з урахуванням того, що інвестиційні можливості українських 
підприємств у кризовий період і так є надзвичайно обмежені. Так, протягом кризи понад 39 % українських промислових 
підприємств закінчили 2009 р. із збитками (у 2010 р. цей показник становив 36 %); а частка валового прибутку та змішаного доходу 
у випуску промисловості у період 2008 – 2010 рр. не перевищувала 4 % [6]. Такі показники є вкрай несприятливі для розвитку 
внутрішнього інвестування. 

Реалізація проектів структурної модернізації національного господарства України багато у чому залежить від стану 
інвестування підприємств промисловості у оновлення основних виробничих фондів. Як вже зазначалось, в Україні фінансова криза 
призвела до згортання інвестиційної активності, зменшення основних джерел фінансування промислового сектору. Внаслідок 
зростання збитковості виробництва, зменшились інвестиції за рахунок власних коштів підприємств; погіршились умови 
інвестування підприємств за рахунок залучення кредитних ресурсів; відчувається дефіцит бюджетного та муніципального 
фінансування.  

Зниження рівня інвестування основного капіталу по відношенню до ВВП (що традиційно розглядається як один з 
індикаторів інвестиційного клімату держави) має негативні тенденції. Так, в Україні, загальний обсяг інвестицій (у відсотках до 
ВВП) становив: у 2004 р. – 25,4%; у 2007 р. – 31,7 %; у 2008 р. – 28 %; у 2009 р – 20,3 % [6].  

Основним джерелом власних інвестиційних коштів підприємств традиційно залишається прибуток та амортизація. Про 
тенденції прибутковості промислових підприємств в Україні вже говорилось вище. Очікуване зростання цін на енергоносії та 
внутрішніх цін на металургійну продукцію (а також, за прогнозами, і на харчові групи товарів, що вимагатиме підвищення рівня 
оплати праці), в цілому не сприятиме зростанню рентабельності, а отже і зміцненню власного інвестиційного потенціалу 
промислових підприємств в Україні. Що стосується амортизаційних відрахувань, це джерело формування інвестиційних ресурсів 
також не дає змоги збільшити обсяги інвестування у модернізацію основних виробничих фондів. Проблемним залишається і 
інвестування у розширене відтворення основних фондів. За експертними оцінками, ступінь зношеності основних фондів 
промислових підприємств за всіма видами економічної діяльності в Україні (станом на 30 вересня 2009 р.) становила 68,4% [6]. Для 
порівняння – у розвинутих країнах світу основні фонди оновлюються кожні 12 – 15 років (що, до речі, відповідає тривалості 
середніх циклів ділової активності «середніх хвиль» відповідно до теорії М. Кондрать'єва). На практиці, в Україні процес 
оновлення основних виробничих фондів відбувається протягом від п’ятидесяти і більше років.  

Україна відноситься до складу країн, що розвиваються. Формування галузевої структури економіки незалежної України 
відбувається на основі глибоких деформацій виробництва й споживання. Поряд з цим, негативний вплив на розвиток української 
економіки має нерівномірне скорочення внутрішнього й зовнішнього попиту на національні товари й послуги внаслідок розриву 
інтеграційних і коопераційних зв’язків України з країнами, здатними налагодити спільне виробництво інноваційно-зорієнтованої 
продукції (насамперед, йдеться про розвиток авіаційного будування та продукції ракетно-космічного комплексу). Відсутність 
кардинальних структурно-інноваційних зрушень у базових галузях української промисловості посилюється зниженням цінової та 
нецінової конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зростанням обсягів імпорту іноземних товарів споживчого й 
виробничого призначення (через непідготовленість лібералізації зовнішньої торгівлі, тиску принципів фритредерства, 
затвердженого СОТ). Галузева структура української промисловості сформувалась (і продовжує формуватись) переважно, під 
впливом попиту світового ринку на сировинні товари та напівфабрикати. Головними недоліками структури національного 
господарства, що утворилась внаслідок цього є: деформації у реальному секторі виробництва – між галузями паливно-
енергетичної, сировинної та  напівфабрикатної зорієнтованості й виробництвом кінцевої наукоємної продукції; перевантаження 
економіки галузями важкої промисловості (металургійне виробництво); високий ступінь залежності національної промисловості 
від імпорту енергоносіїв, продукції високоточного машинобудування, від кон’юнктурних коливань на ринках збуту металургійного 
виробництва, сировини; технічна відсталість галузей виробництва та низькі показники використання високих технологій; застарілі 
основні фонди у базових галузях української промисловості; переважно сировинна галузева спеціалізація національного 
виробництва тощо. Про низький рівень інноваційного розвитку промисловості економіки України свідчать дані таблиці 2.  

Таблиця 2 
Інноваційні процеси у розвитку промисловості України 

 
Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Питома вага промислових підприємств, що впроваджували 
інновації (у загальній кількості) 

10,0 8,2 10,0 11,5 10,8 10,7 

Впроваджено нових технологічних процесів 1727 1808 1145 1419 1647 1893 
Освоєно нових видів продукції 3978 3152 2408 2526 2446 2685 
Питома вага реалізованої інноваційної продукції у обсягу 
промислової продукції (у відсотках) 

5,8 6,5 6,7 6,7 5,9 4,8 

Джерело: [6]. 
 
Як свідчать дані, наведені у таблиці 2, розвиток інноваційної діяльності та, відповідно, реалізація структурно-інноваційних 

зрушень в процесі модернізації національного господарства України, не відповідає офіційно проголошеним пріоритетам. Для того, 
щоб виправити ситуацію, на рівні державної економічної політики мають бути застосовані дієві економічні стимули до 
впровадження структурно-інноваційних зрушень, реалізована структурна економічна політика. 

Світовий досвід господарювання пропонує два варіанти інвестиційної політики для реалізації структурної модернізації 
національного господарства. Перший варіант передбачає стихійний, еволюційний шлях поступового пристосування національного 
виробництва до нових вимог господарювання. Структура економіки у цьому випадку трансформується внаслідок зміни норми 
прибутку по секторах економіки та міжгалузевого переливу капіталу. За такого підходу, підприємства таких галузей (секторів), що 
перестали бути рентабельними, масово банкрутують, чи вдовольняються мінімальною прибутковістю. Поряд з цим, під впливом 
ринкових механізмів, капітал, інвестиції, робоча сила «перетікають» у найбільш прибуткові сфери економіки. Як крайня форма 
«перетікання» капіталу – відплив (вивезення) національного капіталу за кордон. Такий варіант трансформаційних перетворень 
економіки отримав назву «американський». Його основою є загальна лібералізація інвестиційної політики держави, 
«самоусунення» держави від регулювання та управління інвестиційними процесами. Другий варіант структурної перебудови 
економіки умовно називають «японський». Цей варіант передбачає широке використання заходів державного регулювання з метою 
прискорення прогресивних структурних зрушень на рівні національного виробництва. Його невід’ємною складовою стає 
обов’язкова розробка прогнозів, державних індикативних (прогнозних) планів, в яких визначаються пріоритетні сектори (галузі) 
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економіки. Цей шлях перебудови економіки передбачає керований державою прискорений міжгалузевий перелив ресурсів, у тому 
числі і капіталів, що мінімізує соціальні втрати та гарантує стабільне зростання ефективності виробництва [9, с. 374 – 375].  

На початку ХХІ ст. переважна більшість країн світу визнала необхідність цілеспрямованого державного регулювання 
економіки. Це зумовлено тим, що ринковий механізм у «чистому вигляді» «не спрацьовує» як система координації розподілу та 
використання ресурсів (у тому числі – інвестиційних) та не може своєчасно виявити порівняльні переваги національної економіки у 
конкурентній боротьбі на світовому ринку. Особливо роль держави зростає з огляду на необхідність забезпечення ефективного 
функціонування реального сектора, активізацію інноваційної діяльності, задіяння механізмів державної підтримки інвестиційно-
інноваційних програм (і у першу чергу – на галузевому рівні). Головним орієнтиром «японського» варіанту реалізації структурної 
перебудови стає курс на структурно-інноваційні зрушення, що стають основою структурної модернізації національного 
господарства країни.  

Світовий досвід надає багато прикладів  економічного стимулювання структурно-інноваційних зрушень. Так, на рівні 
економічної політики у Великобританії широко застосовуються цільові стимули до впровадження інноваційної діяльності, у т. ч.:  

- списання витрат на НДДКР на собівартість продукції (послуг) у будь – якій сумі; 
- податкові канікули (терміном до 5 років) для тих підприємств, які активно впроваджують інновації; 
- можливість перенесення пільг для підприємств, що впроваджують інновації на майбутній період (на термін до 5 років); 
- зменшення податку на прибуток венчурних фірм (якщо звичайний податок на прибуток становить 35 %, то для венчурних 

фірм він знижений до 25 %); 
- надаються гарантії для позик, що спрямовуються на страхування діяльності венчурних фірм (до 70 % таких позик, взятих 

на термін 2 – 7 років, відшкодовується на принципах державно-приватного партнерства); 
- держава надає субсидії (до 75 % витрат) на проведення досліджень з розроблення нових видів продукції (чи 

впровадження інноваційних процесів) для фірм, на яких зайнято до 50 осіб; 
- приймаються державні програми субсидіювання малих інноваційних фірм (до 50 % витрат на нововведення цих фірм 

відшкодовує держава) тощо [8; 10].  
Корисним для України є досвід державного стимулювання структурно-інноваційних зрушень у Канаді, що передбачає: 
- надання державних субсидій на реалізацію проектів промислових досліджень (до 50 % витрат на заробітну плату науково-

дослідного персоналу); 
- зменшення суми корпоративного податку (на суму, еквівалентну частині приросту власних витрат фірми на НДДКР 

відносно попереднього періоду (як правило, за рік)); 
- можливість перенесення пільг для фірми, що впроваджує інновації на майбутній період (на термін до 7 років); 
- зменшення суми прибуткового податку для працівників, які вкладають свої кошти у венчурні фонди (до 15 % – знижка на 

прибутковий податок); 
- поетапне зниження податку на прибуток корпорації (з 28 %до 21 % протягом 4-х років); 
- пільги з оподаткування приросту капітальних активів (понад ½ капіталізованої суми включається у прибуток, що 

оподатковується); 
- звільнення від оподаткування капіталовкладень (не оподатковуються прибутки від продажу цінних паперів або об’єктів 

власності за умови їх реінвестування у сферу виробництва на потреби інноваційної діяльності) [8; 10]. 
Лідером у стимулюванні інновацій та підтримки структурно-інноваційних зрушень на рівні національної економіки 

вважається Німеччина, а саме: 
- передбачено надання цільових субсидій підприємствам, що освоюють нову інноваційну технологію (на термін до 3-х 

років); 
- надаються дотації фірмам (підприємствам) на фінансування підвищення кваліфікації науково-дослідного персоналу (не 

більше ніж 5 співробітників від кожної фірми), а саме: на стажування у ВНЗ, у наукових інститутах; інших державних чи 
приватних науково-дослідних організаціях; 

- компенсуються витрати фірм на технічну експертизу проектів, оцінку можливостей патентування результатів проведення 
НДДКР (до 80 % витрат на інженерні та інші консультації); 

- надаються пільгові кредити малим та середнім підприємствам, що вступають у промислову кооперацію з іншими 
фірмами (до 100 тис євро); 

- субсидії малим та середнім фірмам для придбання майна з метою досягнення економії витрат енергії (обсяг субсидій 
становить до 7,5% від вартості придбаного майна); 

- дотації малим підприємствам на інвестування в НДДКР під час придбання патентів і рухомого майна, а також на час 
вкладень у нерухоме майно, що використовується для НДДКР (20 % вартості придбаного чи утвореного майна в межах його 
вартості до 500 тис євро); 

- дотації малим і середнім фірмам на наукові дослідження або розроблення нової технології для виготовлення продукції (до 
30 % від договірної чи контрактної суми проекту в межах 120 тис євро на рік); 

- дотації підприємствам з кількістю зайнятих до 1000 осіб на науково-дослідні роботи, що виконуються за їх замовленням у 
навчальних і науково-дослідних закладах (до 50 % вартості робіт, але не більше ніж 300 тис. євро); 

- система гарантування страхування кредитів, виданих на потреби інноваційного розвитку (гарантує приватним банкам до 
80 % вартості позик на 15 – 23 роки); 

- запровадження прискореної амортизації (збільшення нормативу амортизації до 10 % від витрат виробництва на нове 
обладнання); 

- податкова знижка на приватні інвестиції у НДДКР (до 7,5 % від встановленого нормативу) [8; 10]. 
Висновки: 

Протягом усього періоду існування незалежної України, внаслідок негативного впливу державного регулювання на 
процеси модернізації економіки країни (зокрема через скорочення бюджетних видатків, зменшення централізованого капітального 
фінансування тощо) та за умов відсутності дієвих економічних стимулів до впровадження інноваційно-інвестиційних процесів у 
реальному секторі, в Україні сформувалась галузева структура економіки, що характеризується як індустріально-аграрна, з 
невпинним зростанням питомої ваги енерго-, матеріалоємних та екологічно небезпечних виробництв. Ця диспропорція вимушено 
підвищує роль імпорту для задоволення потреб внутрішнього попиту на товари інноваційного походження (у тому числі на товари 
споживчого призначення тривалого використання).  

До недавнього часу в Україні була відсутня активна державна економічна політика, зорієнтована на комплексну 
структурну модернізацію національного господарства, підтримку інноваційно-інвестиційних процесів. Для активізації структурно-
інноваційних зрушень у промисловості та зростання конкурентоспроможності економіки України, держава має сприяти 
забезпеченню гарантованого попиту на внутрішньому ринку на продукти інноваційної діяльності. Складовою цього процесу має 
стати перехід переважно до програмно-цільових методів управління, застосування практики диференційованого (селективного) 
підходу до державної підтримки науково-дослідних програм; введення змішаного (бюджетного й позабюджетного) фінансування; 
розширення кола державних замовників на продукти інноваційної діяльності тощо. В Україні доцільно використати досвід 
розвинутих країн світу щодо підтримки структурних зрушень на рівні національної промисловості за допомогою активізації 
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інноваційно-інвестиційних процесів та задіяння для цього системи дотацій, субсидій, податкових пільг, податкових канікул, 
грантової підтримки інноваційних процесів тощо.  

Поряд із цільовою державною підтримкою інноваційного розвитку в Україні на державному рівні мають бути створені 
інституційно-правові засади для активізації розвитку промислово-фінансових груп (у тому числі горизонтальних і вертикальних 
холдингових компаній, науково-технічних центрів, технополісів, технопарків, інноваційних кластерів). Найважливішими 
складовими інноваційної системи в усьому світі вважаються малі і середні підприємства, що розробляють і впроваджують у 
виробництво ризиковані науково-технічні проекти («венчурні» фірми). Потенціал цього сегменту підприємництва в Україні майже 
не задіяно, що вимагає формування дієвого інституційно-правового середовища, зорієнтованого на підтримку малих «венчурних» 
фірм, розвиток НДДКР, стимулювання участі місцевих регіональних університетів у НДДКР та інноваційних проектах, що 
матимуть позитивний ефект для місцевого та національного ринку, сприятимуть зростанню імпорту високотехнологічної продукції 
українського походження.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті визначена роль держави в процесі стимулювання інвестування структурної модернізації національного господарства (на 
прикладі галузевої економіки та інноваційно-інвестиційних процесів). Досліджено вплив основних внутрішніх та зовнішніх 
ризиків, що гальмують процеси інвестування інноваційного розвитку виробництва, оновлення основних виробничих фондів. 
Розглянуто світовий досвід державного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності як складової процесів структурної 
модернізації національного господарства.  
Ключові слова: державне регулювання; галузева економіка; структурна модернізація; інноваційно-інвестиційні процеси; 
інвестиції; дотації; податкові пільги; податкові канікули. 
РЕЗЮМЕ 
В статье выявлена роль государства в процессе стимулирования инвестирования структурной модернизации национального 
хозяйства (на примере отраслевой экономики и инновационно - инвестиционных процессов). Исследовано влияние основных 
внутренних и внешних рисков, тормозящих процессы инвестирования инновационного развития производства, процессы 
обновления основных производственных фондов. Рассмотрен мировой опыт государственного стимулирования инновационно - 
инвестиционной деятельности как составляющей процессов структурной модернизации национального хозяйства.  
Ключевые слова: государственное регулирование; отраслевая экономика; структурная модернизация; инновационно - 
инвестиционные процессы; инвестиции; дотации; налоговые льготы; налоговые каникулы. 
SUMMARY 
The article defines the role of government in stimulating investment for structural modernization of the national economy (as an example, the 
industrial economy and the innovation and investment processes). It investigates the influence of the major internal and external risks 
impeding the investment process of innovation development of production, renewal of basic production assets. The article considers the 
world experience of the state stimulation for innovation and investment activity as part of the process of structural upgrading of the national 
economy. 
Keywords: government regulation, industry economy, structural upgrading, innovation and investment processes, investments, subsidies, tax 
exemption, tax holidays.  
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Процеси, які відбуваються в сучасному світовому господарстві визначають сьогодні як умови національного економічного 

розвитку окремих країн, так і параметри їх міжнародного співробітництва. В умовах конкурентної боротьби, яка розгортається вже 
на глобальному рівні важливою формою захисту стають формування певних угруповань та блоків держав, які реалізують спільну й 
узгоджену політику. Саме розвиток регіонального співробітництва, за думкою міжнародних експертів, сприятиме зменшенню 
вразливості краї, що розвиваються [1]. Проблеми економічного становища країн, що розвиваються, в умовах поглиблення 
інтеграційних процесів в світовому господарстві розглядаються в багатьох працях (Дж.Бхагваті, П.Ломбарджі, Л.Лангетхова, 
Д.Лук’яненка, Ю.Пахомова, В.Пефтиева, Г.Широкова, Ю.Шишкова та ін.. [1-9,11-12]), де визначено, що в умовах глобалізації 
світова економіка є єдиним ринком, національні та регіональні складові якого тісно взаємодіють між собою. 

Метою статті є визначення основних напрямів економічної політики країн, що розвиваються, з урахуванням інтеграційної 
складової та розвитку регіонального співробітництва.  

В основі розвитку міжнародної економічної інтеграції країн знаходиться рівень економічного й технічного розвитку 
держав, їх економічна взаємозалежність [7]. Саме досягнення відповідного рівня інтеграційної зрілості може забезпечити реальна 
інтеграція певної групи країн. Високо розвинуті країни, які мають високий рівень взаємодоповнення національних економік, 
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характеризуються найбільшими можливостями до реального інтегрування, оскільки вони мають високий рівень розвитку обробної 
промисловості, який забезпечує значну диверсифікацію та інтенсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків країн, а від так – 
конкурентний механізм в цих країнах має не руйнівний, а стимулюючий характер. Відсутність зазначених характеристик у країн з 
низьким рівнем соціально-економічного розвитку і які ще не досягли високого рівня інтеграційної зрілості, можливості до 
реального інтегрування є суттєво меншими, а від так, створення між ними ефективних міжнародних торгово-економічних блоків є 
досить проблематичним. 

З  початку 1990х років в світі спостерігається суттєве зростання кількості регіональних торговельних угод. Сьогодні майже 
всі члени СОТ є членами щонайменше однієї регіональної угоди (за виключенням Монголії).  Угоди, що укладались протягом 
останніх 20 років, були переважно (56%) двосторонні. Суттєвою й принциповою ознакою майже третини регіональних 
торговельних угод, які було укладено протягом останніх двадцяти років, є те, що вони укладалися між розвинутими країнами і 
такими, що розвиваються. В світовому господарстві також поширюється практика укладання регіональних торговельних угод між 
країнами, що розвиваються, та інтеграційними об’єднаннями, до складу яких входять високо розвинуті країни – ЄС та НАФТА. 
Менш розвинуті країни світу інтегруються до об’єднань, які спочатку утворювали більш розвинуті країни.  Якщо в 1995 році 
кількість угод між розвинутими країнами й країнами, що розвиваються (угоди типу «Північ-Південь»), складала 14% у 1995 році, 
то к 2011 року – майже 39%[12]: 
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Рис. 1 Розподіл  регіональних торговельних угод за типом партнерів,% 

 
Поряд з кількісними змінами спостерігаються й якісні зрушення у характері домовленостей щодо регіональної інтеграції 

[6,с.17-21]: 
в-першу чергу це стосується переходу до відкритої моделі регіональної інтеграції,   розвиток якої спрямовано на 

стимулювання міжнародної торгівлі, а не на встановлення контролю над торговельно-економічною співпрацею (к це було 
притаманно ендогенній концепції розвитку регіонів відповідно до концепції старого регіоналізму); 

по-друге, в регіональних торговельних угодах поряд зі зниженням тарифів і квот визначається й механізм зниження інших 
бар’єрів, що сприятиме розвитку глибокій інтеграції країн, досягнення якої потребує широкомасштабних політичних заходів (як це 
було зроблено в Європейському Союзі), що виходять за межі традиційної торговельної політики; 

по-третє, в світо господарський практиці активізувалась поява торговельних блоків, що поєднують країни з різним рівнем 
доходу, але які виступають як рівноправні партнери в рамках укладених регіональних торговельних угод типу «Північ-Південь» 
(початок цього процесу пов’язано з укладанням угоди про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі); 

по-четверте, зростає кількість регіональних торговельних угод, які укладаються між віддаленими країнами, розвиток 
співробітництва між якими ґрунтується на принципах стратегічного партнерства, яке не обов’язково пов'язане з фактором 
географічної близькості та спільності кордонів.   

Регіональна кооперація серед країн, що розвивається, має відповідний потенціал, який дозволить підтримати стратегії 
національного розвитку. Поширення практики укладання регіональних торговельних угод типу Північ-Південь несе певні загрози 
розвитку багатосторонній торговельній системі,  а з іншого боку  - подібні угоди зменшують можливості в реалізації національної 
політики в менш розвинутих країнах, особливо в сфері структурних реформ національних економік.  Хоча вплив подібних угод, за 
думкою експертів ЮНКТАД, на середньострокову і довгострокову перспективу розвитку конкурентоспроможних галузей є дуже 
суперечливим[1, с.vi], поширення регіональних торговельних угод розширяють доступ до ринку, позитивно впливають на динаміку 
прямих інвестицій [13]:   

Таблиця  1 
Питома вага країн, що розвиваються у світовому експорті та прямому іноземному інвестування, млн..дол. 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Експорт товарів та послуг 

Світове господарство 4310,6 7975,5 13064,8 15027,1 17452,0 19988,4 15833,6 
 в т.ч. країни, що розвиваються  996,2 2404,0 4431,6 5265,7 6167,6 7280,1 5810,8 
    з них країни: Африки   131,0 182,5 377,7 439,8 514,7 656,9 467,0 
                           Америки 175,4 429,1 664,7 788,0 887,3 1031,2 805,4 
                           Азії  686,4 1786,4 3379,6 4027,3 4753,1 5578,8 4528,8 
                           Океанії  3,5 6,0 9,6 10,7 12,4 13,2 9,7 
питома вага країн, що розвиваються, 
у світовому експорті 

23,1 30,1 33,9 35,0 35,3 36,4 36,7 

Прямі іноземні інвестиції 
Світове господарство 2081,8 7442,5 11524,9 14275,7 17990,1 15491,2 17743,4 
 в т.ч. країни, що розвиваються  524,5 1728,5 2713,6 3352,3 4452,6 4213,7 4893,5 
    з них країни: Африки   60,7 154,2 271,5 335,6 413,2 413,1 514,8 
                           Америки 111,4 502,1 816,7 934,0 1161,7 1260,4 1472,7 
                           Азії  349,6 1067,7 1619,5 2075,1 2869,6 2530,1 2893,8 
                           Океанії  2,8 4,4 5,9 7,4 8,2 10,0 12,2 
питома вага країн, що розвиваються, 
у світовому обсязі прямого іноземного 
інвестування,% 

25,2 23,2 23,5 23,5 24,8 27,2 27,6 
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Обмеженість економічного потенціалу країн, що розвиваються, низька конкурентоспроможність вітчизняного виробництва, 
не дозволяє їм у повному обсязі використати можливості доступу на більш розширений регіональний ринок. Використання 
розвинутими країнами заходів держаної підтримки чутливих галузей економіки погіршують умови конкуренції для менш 
розвинутих партнерів. Крім того, розвинуті країни постійно розширюють практику укладання регіональних угод з іншими 
країнами, що розвиваються, а від так, преференції від їх укладання з кожною наступною угодою можуть зменшуватися.  

Перешкоди у розвитку промисловості в бідних країнах пов’язані в першу чергу з тим, що відповідно до більшості угод, 
пов’язаних із створенням зон вільної торгівлі (або преференційних торговельних угод), включено умову стосовно зменшення 
тарифів на промислові товари, що робить неконкурентоспроможною продукцію, яку виробляються саме менш розвинуті країни, а 
від так – звужуються можливості промислового розвитку їх економік. Не сприяє структурним реформам і  зменшення контролю за 
прямим іноземним інвестуванням. Менш розвинуті країни є більш слабкими партнерами, а від так – переговорний процес не можна 
вважати рівноправним.  

Впровадження лібералізації торговельних відносин без відповідних структурних реформ в національних економіках (в 
промисловості, соціальній сфері), розвитку інфраструктури не зможе забезпечити ефективний розвиток країн, що розвиваються, їх 
інтеграцію до  світової економіки. 

Серед найбільш загрозливих тенденцій укладання регіональних угод з точки зору впливу на багатосторонню систему є 
обмеження, які отримують уряди менш розвинутих країн, не тільки у сфері проведення структурних реформ, а й у реалізації 
конкурентної, інвестиційної політики, політики державних закупівель тощо. Розширення практик укладання угод відносно 
регіонального інтеграційного співробітництва без урахування зазначених проблемних аспектів може призвести до того, що у 
результаті укладання регіональної угоди країна, що розвивається, тільки погіршень своє становище. Таким чином, позитивні зміну 
у зовнішній торгівлі цих країн буде нівельовано іншими негативними наслідками співробітництва з більш потужним партнером, що 
необхідно прораховувати до укладання регіональної інтеграційної угоди.  

Розвиток регіональної інтеграції, а також двосторонні торговельні угоди і угоди про економічне співробітництво, є 
важливими інструментами розвитку торгівлі і заохочення інвестицій, зазначається в Дохійської декларації, яку ухвалили країни 
G20 [14]. Однак ці угоди мають сприяти довгостроковому розвитку багатосторонньої торговельної системи, саме тому розвиток 
інтеграційних ініціатив  типу Південь-Південь має відповідати вимогам Світової торговельної організації 

Особливо важливим питанням у новому регіоналізмі, при розгляді впливу регіональних торгівельних угод  на розвиток 
країн, що розвиваються,  є елементи глибокої інтеграції з розвиненими країнами, які вважаються вирішальними в забезпеченні 
потенційних зв'язків між розширенням торгівлі та підвищенням продуктивності праці. Слід зазначити, що подібні угоди є більш 
притаманними для США, Канади, країн ЄС, однак вони не є поширеними для таких розвинутих країн, як Японія, Австралія, Нова 
Зеландія тощо [9,с.7]: 

Таблиця 2 
Кількість діючих регіональних торгівельних угод за участю окремих країн світу 

у тому числі з країнами, що розвиваються 
Країни/регіони Всього  

Всього  у тому числі угоди, оформлені після 1989 року 
США 4 3 3 
ЄС 50 35 31 
Канада 5 4 4 
Японія 2 0 0 
Австралія та Нова Зеландія 4 0 0 
Угоди між країнами, що 
розвиваються 

76 76 68 

Інші 19 - - 
Всього 184 139 123 

 
Зазвичай, регіональні торгівельні угоди включають Загальну систему преференцій, що пропонується розвиненими країнами 

майже всім країнам, що розвиваються. Крім того, існують спеціальні невзаємні преференційні програми, такі як Закон 
економічного відновлення Карибського басейну і Андскі преференції, запропоновані США, або програма партнерства, 
запропонована ЄС по відношенню до   країн Африки, Карибського басейну і Тихого океану тощо.  Недоліком цих систем, 
порівняно з традиційними регіональними торгівельними угодами, є те, що вони зазвичай потребують оновлення, або взагалі 
можуть бути перервані. 

Регіональні торговельні угоди, які укладаються між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, часто несуть 
важкий вибір для останніх, і можуть виявитися більш дорогими, ніж очікувалося. Незважаючи на це, кількість подібних угод  
зростає, причинами чого фахівці ЮНКТАД вважають наступне:  

по-перше, вони прагнуть забезпечити безпеку або збільшення доступу на ринок і отримувати високі прямі іноземні 
інвестиції з розвинених країн; 

по-друге, країни, що розвиваються, прагнуть домогтися поступок і преферецій, які не надаються іншим країнам; 
по-третє, країни можуть бути вимушені приєднатися до цих угод через побоювання втратити конкурентоспроможність з 

іншими країнами, що розвиваються і які вже вступили до зон вільної торгівлі з тими ж самими основними торгівельними 
партнерами (цей критерій створює атмосферу «конкурентної лібералізації»); 

нарешті, переговорний процес у рамках ГАТТ/СОТ має дуже повільний характер, що призвело до появи деяких 
розчарувань з боку країн, що розвиваються, і втрати надій щодо більш скорішого темпу їхнього соціально-економічного розвитку.  

Прагнення країн, що розвиваються, до укладанні угод з розвинутими країнами можуть зменшити можливості національної 
політики, спрямованої на підтримку розвитку та структурних змін в менш розвинутих країнах. Найчастіше, подібні угоди 
передбачають досить різке зниження тарифів на промислові товари, що робить національних виробників незахищеними перед 
іноземними конкурентами, а це, в свою чергу, стане стримуючим фактором розвитку цих галузей промисловості. Спеціальний і 
диференційований режим для країн, що розвиваються, замінюється повною взаємністю та відповідною лібералізацією. Крім того, 
прийняття подібних угод супроводжується скороченням  контролю національних урядів над прямими іноземними інвестиціями. 

Поширення торгівельних угод між країнами, що розвиваються, і розвинутими країнами  може послабити багатосторонні 
торгівельні системи та обмежити переваги вже існуючих  регіональних угод про співпрацю між країнами, що розвиваються. 
Зазначені угоди включають такі положення, які виходять за рамки правил СОТ (в таких галузях як інвестиції, права інтелектуальної 
власності, лібералізація послуг, конкурентна політика та державні закупівлі), і вони охоплюють такі області, які були виключені з 
торгівельних переговорів. Це, відповідним чином, скорочує можливості для країн, що розвиваються, для проведення активної 
політики на підтримку індустріалізації і структурних змін. 

Експерти ЮНКТАД вважають співробітництво типу Південь-Південь більш привабливим для прискорення економічного 
прогресу [1,с.хі], оскільки сприяє національним стратегіям розвитку.  Розвиток інтеграційної взаємодії типу Південь-Південь  є 
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більш привабливим для цієї групи країн, оскільки окрім географічного фактору близькості є також спорідненість економічних 
потенціалів, інтересів і взаємодоповнюваності.   

Залучення країн, що розвиваються, до міжнародного товарообміну постійно розширюється і стала важливим фактором їх 
поступового економічного розвитку. Однак в середині цієї групи країн спостерігається суттєве розшарування, а від так найменш 
розвинуті країни неефективно використовують потенційні можливості свого поступового просування в світовому господарстві. 

Окремі країн, що розвиваються, мають найбільші темпи економічного зростання в світі, в першу чергу через зростання 
експортних доходів. Серед цих країн в першу чергу виділяються серед Китай та Індія, в яких  протягом 2000-2009 років щорічні 
темпи зростання ВВП становили в середньому, відповідно 10,3% та 7,9%. Маючи темпи зростання ВВП майже втричі вище ніж у 
розвинутих країнах, з урахуванням збільшення й приватних інвестицій, темпи росту яких також очікуються вдвічі більше 
порівняно з розвинутими країнами, а також суттєвого посилення питомої ваги  приватних інвестицій у структурі ВВП (до 37% в 
Китаї та до 30% в Індії к 2015 року) [15,c.44], можна визначити, що саме ці країни стануть каталізаторами світогосподарського 
розвитку. Сприятиме цьому і відповідна національна політика, що підкріплена державними витратами, щорічні темпи зростання 
яких на найближчі п’ять років очікуються від 5,2 до 7,1%. Серед суттєвих загроз розвитку цих країн може стати достатньо висока 
питома вага розвинутих країн світу у їхній структурі експорту, яка становить в Китаї 46,2% (в тому числі США 18,4%), Індії, 
відповідно, 34,1% (12,3%).  Вплив останньої фінансової кризи 2008-2009 рр. призвів до скорочення експорту в розвинутих країнах 
світу на 22,6% ( в тому числі в США на 16,8%) і імпорту на 25,0%(в США падіння експорту склало 26.0%) [17,с.28-35]. 

Розвиток регіонального ринку суттєво полегшує для виробників умови конкуренції з іноземними компаніями країн, що не 
входять до сфери дій регіональної інтеграційної угоди. Хоча розвиток регіонального співробітництва можуть активізувати  і 
спрощенні заходи: облегшення торгових процедур, транзиту, розповсюдження комерційної інформації тощо.  

Більш важливе значення для довгострокового економічного розвитку (порівняно з загальними темпами росту зовнішньої 
торгівлі) є структурні зрушення у зовнішньоторговельному обороті. Більш динамічно межах внутрірегіональної торгівлі країн, що 
розвиваються, розширюється обмін продукції обробної галузі, що є важливою умовою забезпечення структурних реформ в 
економіці країн, що розвиваються, і відповідати довгостроковим цілям їх розвитку. Розвиток внутрірегіональної торгівлі стає не 
тільки важливим кроком на шляху зростання конкурентоспроможності продукції країн, що розвиваються, в й поступового розвитку 
інтеграції до світового ринку.  

Для більш успішного розвитку регіональної інтеграційної взаємодії країн, що розвивається необхідна спільна реалізація не 
тільки заходів, що стосуються зовнішньої торгівлі. Запорукою їх прогресу має стати спільна макроекономічна, промислова, 
інфраструктурна, фінансова  політика. 

Об’єднання ресурсів декількох країни дозволить реалізувати структурні проекти в сфері промислового розвитку, 
одноосібне виконання яких з боку окремої країни може стати високо затратним. Важливою умовою розвитку регіональної 
інтеграції має стати спільний розвиток інфраструктури регіону (транспорт, енергетика, зв'язок, водопостачання), що, з одного боку, 
сприятиме економічній діяльності, а з іншого – в цілому позитивно впливати на регіональний розвиток.   

Важливою складовою розвитку регіональної інтеграції країн, що розвиваються, є формування та поглиблення фінансової 
інтеграції. Серед основних напрямів стратегії розвитку фінансової інтеграції слід визначити створення дієвого механізму взаємодії 
всіх учасників регіонального ринку і з боку державного сектору, і приватного бізнесу кожної країни, координації між 
національними регуляторами ринку та інших органів, що реалізують регіональні ініціативи. Особливого значення набуває 
активізація ініціативи приватного сектору, який має стати потужним генератором регіонального співробітництва.  Приватний 
сектор є важливим інструментом для забезпечення економічного розвитку. Саме через розвиток його ініціативи, створення 
відповідного середовища для розвитку підприємництва з боку держави можна забезпечити інтеграційне зближення, ось чому 
міжнародне співтовариство, національні уряди, регіональні економічні групи мають підтримувати цей сектор економіки і його 
успішний розвиток в усіх країнах не залежно від досягнутого ними рівня розвитку [14].   

Розвиток фінансового ринку національних економік має центральне значення для мобілізації ресурсів, саме тому він є 
важливим компонентом національних стратегій розвитку. Створення диверсифікованих та ефективно регульованих національних і 
регіональних фінансових систем (через розвиток їх транспарентності і підконтрольності)  стає запорукою формування відповідник 
накопичень в економіці, що стає підґрунтям реалізації проектів, спрямованих на стимулювання сталого економічного росту.  

Значні потоки спекулятивного капіталу негативно впливають на поточні  валютні курси, а від так і сприяють розвитку 
дисбалансів по рахункам поточних операцій. За умов відсутності ефективного механізму регулювання глобальних фінансів саме 
регіональне співробітництво може стати інструментом регулювання в межах певного економічного простору. В умовах погіршення 
загальносвітової кон’юнктури регіональні механізми регулювання (особливо на етапі розвитку фінансової інтеграції) можуть стати 
більш дієвими, ніж офіційна допомога з боку міжнародних інституцій (мова йде про регіональні угоди про взаємне кредитування, 
поєднання міжнародних резервів тощо). Розвиток фінансової інтеграції в межах певного економічного простору стає важливою 
умовою створення загального ринку. 

Розвиток фінансової інтеграції залежатиме від забезпечення прозорості та ясності міжнародних валютних операції, 
інвестицій, торгівлі фінансовими продуктами тощо, які забезпечують сталість обмінного курсу (тобто мінімізують валютні ризики). 
Інтеграція фінансового ринку може бути досягнута при наявності узгодженості, з одного боку, режиму валютного курсу, а з іншого 
– політики валютного контролю. Управління та лібералізація валютного режиму і валютної системи в цілому, потребують 
послідовного послаблення транскордонних обмежень одночасно з послідовними заходами по розвитку та  укріпленню ринку 
капіталу.  Така послідовність у розвитку відкритості буде необхідна для збалансування переваг та втрат від можливої високої 
волатильності та  вірогідності невідповідності термінів погашення фінансових паперів, що може призвести до фінансової 
нестабільності.  Наступним кроком має стати імплементація взаємної системи спектру фінансових продуктів та послуг на 
двосторонній (на початковому етапі) та багатосторонній (у подальшому) основі, поступово охоплюючи всі країни регіону. 
Одночасно, потребує укріплення і гармонізації нормативно-правова база для ринку капіталу відповідно до міжнародних стандартів 
і принципів. Сприяння формуванню інтегрованого фінансового ринку потребує також відповідної інформаційно-комунікаційної 
підтримки розширення співробітництва і взаємодії між фондовими ринками. 

Вплив фінансової кризи суттєво обмежив доступ країн, що розвиваються, до світових фінансових ресурсів, а від існує 
загроза уповільнення досягнутих ними темпів розвитку. Укладання міждержавних інвестиційних угод (в тому числі і в рамках 
регіонального співробітництва)  може сприяти залученню іноземного капіталу за умов сприятливого інвестиційного клімату, 
політичної і правової сталості. Спільні зусилля по створенню інвестиційних зон з боку країн, що розвиваються, сприяють 
системним змінам і в міжнародному інвестиційному режимі, створюючи більш збалансовані умови розвитку [16,с.26]. Перекази 
мігрантів, які стали важливим ресурсом розвитку домогосподарств в країнах, що розвиваються, і обсяги яких постійно 
збільшуються, не можуть стати альтернативою прямих іноземних інвестицій. Для успішного залучення до процесів міжнародного 
інвестування цієї групи країн важливе значення мають також двох- і багато партнерські зв’язки для надання офіційної технічної 
допомоги, яка стає вкрай необхідною для реалізації державно-приватного партнерства, спрямованого на забезпечення мобілізації 
ресурсів  економіці.  

Посиленню інтеграції країн, що розвиваються до світового господарства має забезпечити багатостороння торговельна 
система, що сприяє розвитку відкритості економік, поширенню лібералізації і недискримінаційності торговельних відносин. 
Можна вважати, що розширення обсягів експорту країн, що розвиваються, залежить повною мірою від успішного переговорного 
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процесу в рамках Дохійського раунду переговорів. Поглиблення регіонального співробітництва, спрямованого на розвиток 
фінансової інтеграції в межах регіону, сприятиме гармонізації регіональної фінансової і торговельної систем з урахуванням 
особливостей країн регіону. 
 
РЕЗЮМЕ  
У статті розглянуто основні напрямки розвитку країн, що розвиваються, в умовах поглиблення інтеграційних процесів в світовому 
господарстві 
Ключові слова: інтеграція, країни, що розвиваються, регіоналізація  
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается основные направления развития развивающихся стран в условиях углубления интеграционных процессов 
в мировом хозяйстве 
Ключевые слова: интеграция, развивающиеся страны, регионализация   
SUMMARY 
The article dwells on basic directions of developing countries’ development in the conditions of  integration in the world economy 
Keywords: integration, developing country, regionalization 
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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Валюшко І.В., провідний спеціаліст відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень   
 
Важливим елементом політики держави щодо вирішення соціально-економічних проблем регіонів та підвищення 

ефективності регіонального розвитку є заходи, спрямовані на розвиток інфраструктури як складової регіональної господарської 
системи. Незважаючи на своєрідну другорядність та підпорядкованість, закладену в самому понятті інфраструктури (від лат. infra – 
під, нижче, structure – будова, розташування), рівень її розвитку разом із ступенем відкритості економіки, ефективністю діяльності 
уряду, рівнем розвитку фінансового сектора, технологій тощо виступає показником конкурентоспроможності держави. Набуття 
Україною статусу країни з ринковою економікою жодним чином не применшує необхідності суттєвих перетворень у різних сферах 
життя суспільства. При цьому особливо актуальним бачиться розв’язання проблем, які стосуються розвитку інфраструктури на 
рівні регіонів.  

Питанням розвитку інфраструктури присвятили свої праці такі науковці як П. Бєлєнький, Н. Гомольська [1], А. Гайдуцький 
[2], В. Федько, Н. Федько [3] та інші. У дослідженнях фахівців з регіональної політики, серед яких: І. Бутирська [4], А. Луговой, О. 
Маслак, В. Онищенко[5], Д. Стеченко [6], набула широкого висвітлення проблематика різних аспектів розвитку інфраструктури 
регіонів. Поряд з цим, варто відзначити, що окремі елементи інфраструктури (банківська система, транспортна сфера, інституції 
біржової торгівлі тощо) розглядаються швидше як сектори окремих галузей, а не як складові частини єдиної системи 
інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку. 

Метою статті є визначення впливу інфраструктури на рівень регіонального розвитку в Україні та виявлення основних 
проблем в окремих сферах інфраструктурного забезпечення в регіонах країни. 

Погляди дослідників збігаються в тому, що інфраструктура регіону виступає важливим чинником його розвитку, оскільки 
визначає глибину та ефективність використання його людських, фінансових та матеріальних ресурсів [1, 10]. Функціональне 
значення інфраструктури в ринкових умовах важко перебільшити, адже саме вона забезпечує взаємозв’язок та полегшує взаємодію 
установ та організацій, котрі здійснюють основні ринкові процеси та господарсько-економічну і фінансову діяльність ринкових 
структур [4, 21].  

Загалом, в науковій літературі не існує однозначного визначення поняття «інфраструктура», що можна пояснити його 
багатогранністю та широтою. Цей термін перейшов у науково-практичний обіг із військової сфери і дослівно означає основу будь-
якого об’єкта [6, 28]. Інфраструктура як наукова категорія досить рідко вживалась в економічній літературі до середини 40-х рр. 
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ХХ ст., коли її почали розглядати як обов’язковий елемент будь-якої цілісної економічної системи, як сукупність галузей, що 
сприяють нормальному функціонування матеріального виробництва [3, 7].  

Для цілей цієї статті під інфраструктурою ми розумітимемо елементи господарської системи регіону, котрі являють собою: 
- систему обслуговування, основне завдання якої полягає у забезпеченні роботи виробництва і наданні послуг 

населенню; 
- сукупність об'єктів і суб'єктів, діяльність яких спрямована на забезпечення стабільного функціонування 

регіональної економіки. 
Дослідники не мають єдиної позиції щодо класифікації елементів інфраструктури. В найзагальнішому вигляді виділяються 

такі її види [2]: виробнича, соціальна, ринкова. Ми вважаємо за доцільне згрупувати елементи системи інфраструктурного 
забезпечення регіонального розвитку наступним чином: 

- інфраструктура забезпечення соціально-побутових потреб населення; 
- інфраструктура взаємодії товаровиробників та споживачів; 
- інституційна інфраструктура. 

Вибір подібної класифікації зумовлений тим, що вона дозволяє поглянути на інфраструктуру регіону як цілісну систему, 
спрямовану на забезпечення його розвитку.  

Всі без винятку галузі інфраструктури мають значення для кожного регіону, проте ми розглянемо лише ті елементи даної 
системи, стан котрих найбільш показово, на наш погляд, впливає на регіональний розвиток.  

Інфраструктура забезпечення соціально-побутових потреб населення має чітко виражений територіальний характер, 
оскільки пов'язана з наданням послуг громадянам у місцях їхнього проживання. З регіональних позицій розвиток відповідних 
галузей (житлове і комунальне господарство, торгівля і громадське харчування, культура і мистецтво, освіта, охорона здоров’я, 
охорона довкілля тощо) створює передумови для запобігання необґрунтованій міжрегіональній міграції населення, розширення 
сфери зайнятості тощо. Житлово-комунальне господарство є одним з тих елементів інфраструктурного забезпечення, розвиток 
яких безпосередньо впливає та відображає рівень життя в регіоні. З-поміж найгостріших проблем в цій галузі варто виокремити 
забезпеченість населення високоякісною питною водою. У 260 населених пунктах питна вода за окремими фізико-хімічними 
показниками не відповідає вимогам чинного стандарту. Передусім це стосується міст Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської, 
Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Згідно з оцінками, близько 40% існуючих водоочисних споруд потребують 
відновлення або вдосконалення відповідно до вимог стандарту на питну воду. Через відсутність місцевих джерел велика кількість 
населених пунктів, у тому числі понад 1200 сільських в Автономній Республіці Крим та південних областях, частково чи повністю 
споживає привізну воду [7].  

Незважаючи на прерогативу держави щодо інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку, важливим може бути 
залучення іноземного капіталу в дану сферу, в тому числі, у вигляді позик міжнародних фінансових інституцій. Наприклад, з 
лютого 2009 р. в Україні реалізується проект Світового Банку «Розвиток міської інфраструктури в Україні». Верховна Рада України 
ратифікувала Угоду про позику в сумі 140 мільйонів доларів восени 2008 р. (ставка кредиту становить 4%, термін позики 20 років, 
передбачається 5-річний період пільгового кредитування) [8; 9]. Проект спрямований на підвищення якості і надійності надання 
послуг шляхом вдосконалення та реабілітації систем водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів, сприяння 
підвищенню ефективності роботи комунальних підприємств, а також поліпшення екологічної ситуації. Учасниками проекту є 15 
комунальних підприємств (водоканалів). Це перший проект Світового Банку в Україні, бенефіціарами якого одночасно є така 
значна кількість підприємств з різних регіонів. 

Регіони України відзначаються низьким рівнем розвитку транспортної мережі, яка займає одну із провідних позицій у 
загальній системі інфраструктурного забезпечення і виступає складовою інфраструктури забезпечення як соціально-побутових 
потреб населення, так і взаємодії між виробниками та споживачами.  

Найрозвинутішим в Україні є залізничний транспорт (більше 50% вантажного та 40% пасажирського обігу відповідно). 
Його перевагами є велика розгалуженість (довжина залізничних колій загального користування в Україні становить 22 тис. км.) та 
низькі тарифи. Важливість залізничного транспорту посилюється тим, що через територію держави пролягають транспортні 
коридори Схід — Захід, Балтика — Чорне море, які створюють умови для успішної співпраці регіонів України із сусідніми 
регіонами інших держав. Разом з тим, цей потенціал не реалізується повною мірою. 

Щільність залізничних колій загального користування на 1 тис. кв. кілометрів території України становить 36 кілометрів, 
але значення цього показника по регіонах нерівномірне. Найбільша щільність залізничних колій на 1 тис. кв. кілометрів в областях 
Донецькій (61 кілометр), Львівській (59), Дніпропетровській (49), Харківській (48), Запорізькій (36) та Закарпатській (48 
кілометрів); найменша – в областях Херсонській (16 кілометрів), Автономній Республіці Крим (24), Чернігівській та Київській (по 
28 кілометрів).  

За кількістю пасажирських перевезень залізниця поступається лише автомобільному транспорту. Протяжність мережі 
автомобільних доріг загального користування в Україні становить 169,1 тис. кілометрів, з них 97,2%, – з твердим покриттям (для 
порівняння: у Франції протяжність автомобільних доріг більша майже у 6 разів, в Італії – у 5, у Великобританії та Польщі – у 2 
рази). Найбільша щільність автомобільних доріг загального користування на 1 тис. кв. кілометрів спостерігається у Львівській, 
Тернопільській та Чернівецькій областях, а найменша – в Херсонській, Миколаївській та Луганській. [10] Частка доріг з твердим 
покриттям порівняно низька в областях: Кіровоградській (91,2 %), Сумській (89,6) та Волинській (92,3 %). Найкраще становище в 
Автономній Республіці Крим, Івано-Франківській та Полтавській областях, де майже 100% автомобільних доріг з твердим 
покриттям.  

Потреба України в автомобільних дорогах європейського рівня зводиться до будівництва більше 10 тис. км нових та 
модернізації 70% існуючих автошляхів. Для налагодження міждержавних зв'язків необхідне будівництво автомагістралей світового 
рівня з бетонним або асфальтобетонним покриттям і багаторядним рухом. В цьому плані раціональним може бути будівництво 
доріг альтернативних державним. Наприклад, наприкінці 2010 р. декілька іноземних компаній виявили бажання у будівництві 
концесійних доріг в різних регіонах України. Поява якісних автодоріг, споруджених коштом інвесторів, в регіонах суттєво вплине 
на рівень їхньої інфраструктури та загальний рівень регіонального розвитку.  

Інфраструктура взаємодії товаровиробників та споживачів тісно пов’язана з фінансовим ринком і являє собою 
сукупність підприємств, установ, організацій різної організаційно-правової форми та форми власності, які забезпечують стабільне 
функціонування ринків. Вона складається з інституцій біржової торгівлі, банківської системи та небанківських установ тощо [5]. 

Практика країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою свідчить про те, що біржові установи зберегли і 
утримують роль центральних інститутів національних ринків капіталу. На початок 2009 р. в Україні було зареєстровано 499 бірж, з 
яких: 118 – універсальні (23,6%), 293 – товарно-сировинні і товарні (58,7%), 30 –агропромислові (6,1%), 17 – фондові та їх філії 
(3,4%), 41 – інші (8,2%) [11, 203]. Така кількість бірж є нетиповою для розвинутої економіки (в окремих країнах функціонує лише 
одна біржа: Швеція, Швейцарія, Нідерланди; в Англії – 5, у США – 11 фондових і 30 товарних біржі). Крім того, кількісні 
показники не супроводжуються якісними зрушеннями у сфері біржової торгівлі України, а її інституції не сприймаються як 
ефективні інструменти утворення ринків фінансових та товарних ресурсів. Внаслідок недооцінки бірж, виникають такі явища, як 
непрозорість та недостатня інформаційна відкритість. В свою чергу це породжує диспропорції між регіонами України щодо 
забезпеченості закладами біржової інфраструктури. Хоча біржова діяльність здійснюється у всіх регіонах, проте понад 90% усіх 
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біржових угод укладається на біржах, що діють у п’яти регіонах України: у м. Києві – 54,6 %, Київській області – 15,8%, у 
Полтавській області – 8,0%, у – Дніпропетровській області – 7,5%, Миколаївській області – 5,9% [12]. У цілому біржова 
інфраструктура в регіонах розвинена не такою мірою, щоб суттєво впливати на формування фінансових та товарних ринків у 
регіонах.  

Найбільш активним учасником фінансового ринку в Україні є банки та банківські установи. На 1 лютого 2011 р. в 
Україні нараховувалося 195 банк, 1055 банківських філій та 19618 відділень, але інфраструктура фінансового ринку України все 
одно залишається у перехідному стані. Це проявляється у низці проблем: інформаційних (низький рівень професійного аналізу та 
рекомендацій щодо діяльності сегментів фінансового ринку), правових (малоефективне правове регулювання діяльності суб'єктів 
фінансового ринку) тощо; проблемним залишається моніторинг інформаційних потоків, що дають можливість оцінювати та 
прогнозувати ситуацію на фінансових ринках регіонів.  

На сьогодні сталий розвиток банківської системи України стримується значними територіальними диспропорціями щодо 
забезпечення банківськими послугами окремих регіонів. Якщо у країнах ЄС на 100 тис. населення припадає 40-50 кредитних 
установ, то в Україні – 3 (в столичному регіоні – 5,7). Найбільша кількість банків зосереджена у м. Києві (більше 60%). Така висока 
концентрація банківських активів і капіталу в столичному регіоні є характерною рисою практично всіх країн пострадянського 
простору. У 8 індустріально розвинутих регіонах (Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Одеська, Запорізька, Львівська, 
Полтавська області та Автономна Республіка Крим) сконцентровано близько третини банків України та більше 40% філій. У 9 
областях (Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, 
Чернівецькій) не зареєстровано жодного банку [13].  

Особливим елементом системи інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку є інституційна 
інфраструктура, однією зі складових якої виступає діяльність агенцій регіонального розвитку (АРР) – інституцій, які 
утворюються на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами з метою сприяння використанню 
внутрішнього потенціалу певної території. Концепція державної регіональної політики від 25 травня 2001 р. вважає формування 
мережі агентств регіонального розвитку необхідним елементом розбудови його інфраструктури. З цією метою в 2001 р. було 
створено Асоціацію агенцій регіонального розвитку України, яка на червень 2004 р. об'єднувала 38 АРР, а на сьогодні — 43. 

Агенції регіонального розвитку та їхні мережі повинні ефективно співпрацювати з місцевою та центральною владою як 
фокусні центри стратегічного планування та супроводження проектів розвитку територій та створювати якісно нове економічне 
середовище. Слід зазначити, що діяльність цих агенції досі не набула системного характеру та не відзначається помітним впливом 
на розвиток територій. 

Сталий розвиток держави та її регіонів передбачає зростання ролі різноманітних інститутів громадянського суспільства. В 
практичних умовах це реалізується в межах державно-приватного партнерства. Відповідний Закон України було прийнято 1 липня 
2010 р. і він визначає як основні ознаки державно-приватного партнерства забезпечення вищих техніко-економічних показників 
ефективності діяльності, ніж при здійсненні такої діяльності державним партнером без залучення приватного.  

Загалом, незважаючи на безсумнівну важливість якісного розвитку інфраструктури та пряму залежність від цього 
соціально-економічної динаміки у регіонах, доводиться констатувати, що сучасний стан регіональної інфраструктури в Україні 
об’єктивно не відповідає ні сучасним вимогам, ні внутрішнім потребам регіонів, ні пріоритетам держави у сфері регіональної 
політики. Питання розвитку регіональної інфраструктури набуло особливої актуальності після перемоги спільної заявки України 
та Польщі у конкурсі за право на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». Проведення Євро 
розглядається вітчизняними фахівцями як один з дієвих чинників прискорення європейської інтеграції України. Разом з тим, воно 
стане найповнішим відображенням реального розвитку регіонів, при чому не лише тих, на території яких відбудуться матчі. 
Найперше, з чим зіткнуться іноземні туристи, котрі відвідають Україну, будуть елементи місцевої інфраструктури: шляхи 
сполучення, інформаційне забезпечення, житлове та побутове обслуговування, фінансове та комерційне забезпечення тощо.  

Найгострішими проблемами розвитку регіональної інфраструктури в Україні є наступні: 
- невпорядкованість відносин власності на об’єкти інфраструктури; 
- недостатність бюджетних коштів для ефективного функціонування та розвитку відповідних об’єктів та 

відсутність дієвих стимулів залучення коштів з інших джерел; 
- недосконала система територіального розміщення об’єктів інфраструктури; 
- низька якість послуг, що надаються цими об’єктами та відповідно відсутність потужного мультиплікативного 

впливу на розвиток території. 
З-поміж кроків удосконалення державного регулювання регіонального розвитку «Концепція державної регіональної 

політики» (затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 р. № 341/2001) передбачає здійснення системи заходів із 
розбудови інфраструктури регіонального розвитку, зокрема ринків продовольства, землі, праці та капіталу, включаючи товарні 
біржі, оптові ринки, агроторгові дома, аукціони, ярмарки, заготівельні кооперативи, підприємства фірмової торгівлі тощо, а також 
регіональні агентства розвитку для покращення умов використання передових  інноваційних технологій та підвищення 
інвестиційної привабливості регіонів [14].  

Попри тривалий період реформування інфраструктури регіонів, неврегульованими залишаються чимало проблем, в 
основному пов’язані із фінансуванням соціальної сфери та міжбюджетними відносинами: фінансування послуги з кількох бюджетів 
та соціальних програм; неконтрольоване передання об’єктів соціальної інфраструктури з підпорядкування підприємств та відомств 
у власність територіальних громад, що збільшує навантаження на місцевий бюджет і потребує пошуку джерел їх фінансування [15]. 
Саме тому рішенням Ради регіонів при Президентові України, засідання якої відбулось у січні 2011 р., Кабінету Міністрів та іншим 
органам державної влади, з-поміж іншого, було рекомендовано вважати пріоритетом реформи регіонального розвитку в 2011р. 
удосконалення системи управління регіональним розвитком в Україні; робочій групі із впровадження національних проектів 
Комітету з економічних реформ – провести конкурс із визначення проектів, спрямованих на посилення міжрегіональної кооперації 
та інтеграції, забезпечення інфраструктурної цілісності; головам ОДА – започаткувати проведення щорічних Форумів 
міжрегіонального економічного співробітництва, які спрямовані на об'єднання суміжних інфраструктурно взаємозалежних 
областей проектами міжгалузевого співробітництва [16]. 

Висновки та пропозиції 
Покращення інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку в Україні зумовлюється багатьма чинниками: 

соціальною спрямованістю економіки; зростанням ролі всіх видів власності; кон’юнктурою ринку товарів, послуг, робочої сили, 
засобів виробництва; повноцінною реалізацією принципів державної регіональної політики. Поширеність застарілих підходів до 
інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку, його другорядне та залишкове фінансування, а також значною мірою 
патерналістська політика держави щодо окремих областей зумовлюють необхідність пошуку нових методів ефективного 
спрямування процесу інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку. У свою чергу, це уможливлює запозичення 
управлінських методик з інших сфер діяльності та вимагає налагодження якісної співпраці між регіонами, яка включатиме обмін 
досвідом та переймання передових методів роботи. 

Пріоритетами вдосконалення інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку є наступні: 
- модернізація існуючих і створення нових об’єктів інфраструктури відповідно до внутрішніх потреб регіонів та з 

урахуванням національних пріоритетів розвитку; 
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- удосконалення управління державними видатками на підтримку об’єктів інфраструктури у регіонах з метою їх 
прозорого, гнучкого та раціонального використання; 

- посилення ролі місцевого самоврядування щодо визначення потреби, планування, фінансування та організації 
діяльності об’єктів інфраструктури у регіонах; 

- створення умов для формування й розвитку прозорого «ринку інфраструктурних послуг» та  можливостей для 
участі суб’єктів усіх форм власності; 

- об'єднання ресурсів з різних джерел, як місцевих, так і міжнародних, з метою реформування і розвитку регіональної 
інфраструктури; 

- запровадження прозорих конкурсних механізмів розподілу бюджетних коштів з метою вирішення місцевих 
проблем із залученням організацій різних форм власності. 

.Питання інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку тісно пов’язано із відносинами між центром та 
регіонами. Підвищення вимог до результативності реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики на регіональному 
рівні повинно супроводжуватися наданням додаткових повноважень місцевим державним адміністраціям, покладенням на них 
відповідальності за вирішення поточних та перспективних завдань розвитку регіонів. Це передбачає  внесення  відповідних  змін  
до законодавчого регулювання питань формування регіональної інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва, створення 
сприятливих фінансово-кредитних, інноваційних, податкових, інформаційних та інших умов для цього. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено основні тенденції та проблеми інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку в Україні. 
Аналізуються нормативно-правові акти України, окремі положення котрих визначають основні засади державної політики у сфері 
розвитку регіональної інфраструктури. Виокремлено пріоритети вдосконалення інфраструктурного забезпечення регіонального 
розвитку в Україні. 
Ключові слова: елементи інфраструктури, регіональна політика, регіональний розвиток. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы основные тенденции и проблемы инфраструктурного обеспечения регионального развития в Украине. 
Анализируются нормативно-правовые акты Украины, отдельными положениями которых определяются основные принципы 
государственной политики в сфере развития региональной инфраструктуры. Выделены приоритеты усовершенствования 
инфраструктурного обеспечения регионального развития в Украине. 
Ключевые слова: элементы инфраструктуры, региональная политика, региональное развитие. 
SUMMARY 
In article the main trends and problems of infrastructural maintenance of regional development in Ukraine are examined. Regulatory legal 
acts of Ukraine, which defines in separate positions the basic principles of state policy on development of regional infrastructure, are 
analyzed. The priorities of infrastructural maintenance improvement of regional development in Ukraine are allocated.  
Keywords: infrastructure elements, the regional policy, regional development. 
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Голюк В.Я., к.е.н., доцент кафедри банківської справи  Національної академії статистики, обліку і аудиту   
 
Кінець ХХ і початок ХХІ століття ознаменувався появою та значним розвитком як теорії так і практики інфляційного 

таргетування (ІТ). Цей режим виявився досить ефективною альтернативою вже випробуваним методам боротьби з інфляційними 
процесами, які у випадку не контрольованості інфляції становлять суттєву загрозу фінансовій безпеці держави. Під фінансовою 
безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне 
функціонування національної економічної системи та економічне зростання [1]. Невід’ємною складовою фінансової безпеки 
держави є контроль за розвитком інфляційних процесів - завдання, яке, як правило, покладається на її центральний банк, що 
визначає роль грошово-кредитної політики у системі забезпечення фінансової безпеки держави. 

Грошово-кредитну політику держави можна класифікувати за кількома критеріями. Найбільш поширеною є класифікація за 
спрямованістю та мірою впливу регулятивних заходів на пропозицію грошей. За цим критерієм зазвичай виділяють два типи: 
політику монетарної експансії та політику рестрикції. Грошово-кредитну політику можна класифікувати і за характером 
стратегічної мети, що слугує цільовим монетарним орієнтиром [2, с.404, 408]. О.Петрик вказує [3], що у питанні вибору 
монетарного режиму держави «два основних конкуруючих підходи зводяться до дебатів: що краще – мати свободу у здійсненні 
монетарної політики чи керуватися чітко визначеними правилами?». Реалізація першого підходу передбачає запровадження 
режиму монетарної політики без чіткої публічної фіксації її цілей, а другий підхід ґрунтується на прозорості визначення, публікації 
та дотримання обраних центральним банком цілей грошово-кредитної політики держави.  

Сучасна практика реалізації грошово-кредитної політики передбачає, як правило, вибір центральним банком одного з трьох 
найбільш поширених режимів таргетування: монетарного, курсового та інфляційного. Всі три режими орієнтовані на контроль за 
рівнем інфляції, однак перші два передбачають використання певного грошового агрегату та валютного курсу у ролі номінальних 
якорів інфляції. Тобто ці режими передбачають вибір та дотримання певних проміжних цілей на шляху до досягнення стратегічної 
цілі – прогнозованого і контрольованого рівня інфляції. На відміну від монетарного та курсового таргетування, режим 
інфляційного таргетування передбачає визначення, декларацію та дотримання певного рівня інфляції без використання публічних 
проміжних якорів. Протягом 90-х років минулого століття багато країн обирали використання певного різновиду режиму гнучкого 
обмінного курсу, який знижує вразливість до змін валютного курсу і дає центральному банку можливість дрейфу у реалізації 
незалежної монетарної політики. Така політика дає центральному банку альтернативу у дотриманні однієї з двох цілей: ступеню 
зростання монетарної маси і рівня інфляції. Внаслідок нестабільності попиту на гроші монетарна ціль часто вважалася не 
практичною [4]. Тагетування валютного курсу містить ризики для фінансової безпеки держави, оскільки її фінансова система стає 
вразливою до дії зовнішньоекономічних факторів. У країнах з високим рівнем доларизації особливо відчутним стає вплив 
валютних кризових явищ. Режим таргетування валютного курсу доцільно використовувати перш за все у країнах, які не мають 
належних передумов для проведення власної грошово-кредитної політики. Сукупність цих факторів призводить до того, що дедалі 
більше країн обирають режим інфляційного таргетування. Згідно з даними МВФ [5] станом на березень 2010 року 26 країн 
дотримувалися цього режиму грошово-кредитної  політики.  

Проблематиці інфляційного таргетування присвячена низка досліджень як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Серед 
них А. Гриценко [6], Т. Кричевська [6], В. Міщенко [7], О. Петрик [3, 6, 8, 9], В. Стельмах [10], Alvaro Angeriz [11], Philip Arestis 
[11], Carare Alina [12], Castelnuovo E. [13],Charles Freedman [14], Nicoletti-Altimari S. [13], İnci Ötker-Robe [14], Rodriguez-Palenzuela 
D. [13], Mark R. Stone [12,15] та інші.  

У той час як у всіх країнах цінова стабільність є головною метою монетарної політики реальна практика у різних країнах 
відрізняється, простягаючись від відсутності кількісного визначення рівня інфляції до її чітких значень та інфляційних цілей. З 
точки зору способу декларування цілей держави у справі дотримання рівня інфляції фахівці Європейського центрального банку 
розрізняють такі групи країн[13]: 

I.Країни, центральні банки яких не оголосили інфляційну ціль у кількісному вимірі (Федеральна Резервна Система, Банк 
Японії); 
Наприклад, на початку 90-х рр. голова ФРС Алан Грінспен визначив що цінова стабільність може вважатися досягнутою 
коли домогосподарства та підприємці не потребують при прийнятті своїх рішень врахування змін середнього рівня цін [16]. 

II.Країни, центральні банки яких забезпечили кількісне визначення цінової стабільності (країни Єврозони та Швейцарія); 
III.Країни, центральні банки яких чітко визначили інфляційні цілі (Канада, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія, 

Норвегія та ін.) у точковій чи «коридорній» формі. 
Різниця між другою та третьою групою країн полягає у тому, що, наприклад, Європейський центральний банк у 1998 році 

визначив цінову стабільність як таке щорічне зростання Гармонізованого Індексу Споживчих Цін (HICP), що не перевищує 2%. 
Швейцарія також чітко визначила цінову стабільність як зростання індексу споживчих цін менше 2% [13]. Країни третьої групи 
чітко вказують свої інфляційні цілі у кількісному вимірі. Наприклад, у Австралії центральний банк встановив інфляційну ціль у 
рамках 2-3% для індексу споживчих цін. У Канаді інфляція індексу споживчих цін була встановлена на рівні від 1 до 3% з фокусом 
на середньому значенні ІСЦ у межах цього коридору [13]. Аналіз практики інфляційного таргетування у різних країнах дозволяє 
зробити висновок про те, що інфляційні цілі відрізняються одна від одної, варіюючись від широких цілей коридорного типу (з 
зазначенням меж коливання індексів інфляції) до точкових цілей (з вказівкою конкретного кількісного показника цільової 
інфляції). Так, фахівці Європейського центрального банку виокремлюють наступні види інфляційних цілей [13]: 

 широкі коридори різних розмірів (ranges of various size); 
 коридори з вираженим фокусом на середній показник коридору (ranges with an explicit focus on the range’s mid-point); 
 точкові цілі з діапазонами коливань (point targets with fluctuations bands); 
 точкові цілі (point targets). 
Аналізуючи роль ІТ у системі фінансової безпеки держави слід, перш за все, приділити увагу сутності та характерним 

ознакам інфляційного таргетування. Так, на думку В. Міщенка, сутність інфляційного таргетування полягає у підтримці 
стабільності цін шляхом мінімізації відхилення рівня інфляції від оголошеної інфляційної мети за допомогою основних 
інструментів грошово-кредитної політики [7]. За визначенням Європейського центрального банку,  інфляційне таргетування – це 
стратегія монетарної політики, спрямована на підтримання  стабільності цін  і  зосереджена на мінімізації  відхилень у прогнозах 
інфляції від оголошеної інфляційної мети [10]. У той час як специфічні риси проголошених інфляційних цілей у різних країнах 
відрізняються, загальною причиною впровадження ІТ є допомога у прив’язці інфляційних очікувань до певного якоря [13].  

Інфляційне таргетування є багатогранною стратегією, методика та практика реалізації якої змінюється залежно від 
центрального банку, який її реалізовує. Широка різноманітність методик та інструментів реалізації інфляційного таргетування 
центробанками дозволяє виділити у межах цього режиму кілька його різновидів. Так, Carare Alina та Mark R. Stone, наприклад, 
розподіляють режими ІТ на три види: повноцінне ІТ (full-fledged IT), неявно виражене ІТ (implicit IT) та легке ІТ (IT lite) [10]. 
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Останній різновид також отримав назву гібридного інфляційного таргетування (hybrid inflation targeting) [17]. Зустрічається також 
термін «еклектичне інфляційне таргетування» [11], суть якого значною мірою збігається з поняттям неявно вираженого ІТ. Так, 
фахівці Кембріджського центру економічної та соціальної політики Alvaro Angeriz та Philip Arestis розрізняють повноцінне ІТ(full-
fledged IT), легке ІТ (ІТ lite) та еклектичне ІТ (Eclectic Inflation Targeting). Головною відмінністю між цими трьома типами 
вважається рівень прозорості та інституційного зобов’язання щодо цінової стабільності. Згідно цього зобов’язання 
використовується експліцитне (явно виражене) інфляційне таргетування (explicit inflation targeting) (що передбачає наявність 
точкової (point) чи коридорної (range)  цілі), має місце відсутність інших номінальних якорів, незалежність у виборі інструментів 
політики та відсутність фіскального домінування, прозорість, підзвітність та довіра до інфляційного зобов’язання центрального 
банку [11]. (Під фіскальним домінуванням мається на увазі режим, при якому обсяги зростання грошової пропозиції визначаються 
розмірами дефіциту бюджету [17]).  Один з провідних вітчизняних економістів, які досліджують ІТ, О.Петрик [8] також розрізняє 
три методи таргетування інфляції – повноцінне (full-fledged), еклектичне (ecletic) та експериментальне (inflation targeting lite). 

Країни, що реалізують повноцінне ІТ характеризуються високим ступенем довіри до центрального банку та прозорості, що 
пов’язано з підзвітністю центрального банку щодо виконання визначеної цілі та іншими вищевказаними аспектами [11]. Країни 
повноцінного ІТ демонструють відкриту підтримку інфляційної цілі і використовують прозору структуру щоб продемонструвати 
відданість центрального банку її досягненню. Країни режиму повноцінного таргетування інфляції є країнами, що розвиваються, 
невеликого чи середнього розміру з  малим чи середнім рівнем доходу [12]. 

Країни, що використовують легке ІТ, характеризуються низьким рівнем довіри до центрального банку. Це режим, при 
якому останній оголошує широку інфляційну ціль, але внаслідок порівняно низького ступеню довіри до нього є нездатним 
підтримувати інфляцію як головну ціль своєї політики. Це відбувається значною мірою внаслідок їх слабкості протидіяти великим 
економічним шокам внаслідок їх слабкої інституційної структури та фінансової нестабільності [11]. Ці країни відрізняються одна 
від одної у виборі цілей та реалізації монетарної політики. Вони не здатні проголосити чітку інфляційну ціль і користуватися при 
цьому довірою економічних суб’єктів [12]. Країни, що дотримуються легкого ІТ-режиму корегують свій валютний курс та 
оголошують інфляційну ціль, але не здатні підтримувати інфляційну ціль як головну мету монетарної політики. Країни легкого ІТ 
фокусують увагу переважно на доведенні інфляції до однозначних числових показників та підтримці цінової стабільності. Цей 
режим може вважатися як перехідний режим, що має на меті виграти час для реалізації структурних реформ, необхідних для 
єдиного номінального якоря, що користується довірою [15]. Всі країни легкого ІТ є країнами, що розвиваються [12]. 

Країни еклектичного ІТ (або неявно вираженого ІТ) мають великий рівень довіри, який дозволяє їм досягти і підтримувати 
низький і стабільний рівень інфляції без строгого дотримання правил ІТ [11]. Саме тому ці країни отримали назву «країн з  неявно 
вираженим якорем цінової стабільності» або  просто «країн неявно вираженого ІТ» . Всі країни неявного ІТ є індустріальними[12].  

Важливе місце серед параметрів інфляційного таргетування займає вибір горизонту таргетування. Так, В. Стельмах [10, 
С.187-188]  розрізняє два підходи щодо визначення цього поняття. Відповідно до першого підходу горизонт  таргетування  це  
часовий  період,  протягом  якого  центральний  банк має вплив на значення інфляції, тобто в даному розумінні під горизонтом 
таргетування  мається  на  увазі  часовий  лаг,  протягом  якого  центральний банк  за допомогою  інструментів  грошово-кредитної 
політики впливає на рівень інфляції. В цьому випадку горизонт таргетування інфляції залежить від  можливостей  центрального  
банку  прогнозувати  результати  дії  монетарного трансмісійного механізму. Другий підхід визначає горизонт таргетування як 
термін часу, протягом якого центральний банк повинен утримувати поставлене Урядом або самостійно  встановлене  значення  
таргету. На  відміну  від першого  підходу, другий підхід передбачає підзвітність центрального банку за дотримання визначеного 
рівня показника інфляції протягом горизонту таргетування. 

Розглядаючи мотивацію різних країн у справі імплементації режиму інфляційного таргетування слід виокремити наступні 
чинники [14]: 

 негативний досвід використання інших номінальних якорів (таких як обмінний курс і монетарне таргетування); 
 бажання знизити рівень інфляції і прив’язати інфляційні очікування до простої видимої цілі; 
 позитивний досвід використання цього режиму іншими країнами. 
Однак запорукою успішного впровадження ІТ є наявність певних передумов, що уможливлять та сприятимуть дотриманню 

державою обраного напрямку монетарної політики. Charles Freedman та İnci Ötker-Robe [14] запропонували перелік передумов, 
дотримання яких є бажаним для країни, що прагне успішного впровадження та подальшого дотримання режиму ІТ: 

1. Цінова стабільність як основна мета монетарної політики; 
2. Пріоритетність цінової стабільності перед іншими завданнями монетарної політики; 
3. Незалежність у виборі цілей чи взаємна згода з урядом щодо шляху інфляційного таргетування; 
4. Відсутність фіскального впливу (обмеженість/заборона урядового доступу до кредитів центрального банку)* 
5. Незалежність центрального банку у використанні інструментів грошово-кредитно політики* 
6. Детально проаналізований механізм монетарної трансмісії 
7. Належний рівень контролю над короткостроковими відсотковими ставками* 
8. Достатньо добре розвинуті фінансові ринки* 
9. Достатньо стабільна фінансова система* 
10. Потужності з моделювання/ передбачення 
11. Механізми звітності. 
Результати аналізу практики різних країн у справі інфляційного таргетування привели до висновку, що дотримання 

абсолютно всіх передумов є необов’язковим. Однак певні критерії (позначені у переліку зірочкою) були дотримані більшістю 
країн, що впроваджували ІТ. 

Вітчизняні науковці виокремлюють наступні передумови успішного впровадження режиму інфляційного таргетування. В. 
Міщенко на перше місце висуває інституційну незалежність центрального банку, відсутність будь-якого бюджетного чи 
політичного тиску на нього, що суперечило б його цільовим орієнтирам інфляції [7, c.43]. В.Стельмах також вважає незалежність 
центрального банку обов’язковою передумовою запровадження ІТ, однак особливо наголошує на необхідності встановлення перед 
центральним банком лише однієї цілі. Відповідно до світової практики, що впровадили режим таргетування інфляції, можна 
виділити два види незалежності центральних банків – цільову і повну. Цільова незалежність  є результатом надання центральному 
банку повноважень щодо застосування інструментів грошово-кредитної політики в тих межах, які необхідні для досягнення 
поставленої урядом цілі. Повна незалежність характеризується прийняттям центральним банком відповідальності за досягнення 
поставленої мети в поєднанні з майже необмеженою можливістю застосування інструментів грошово-кредитної політики [10, 
c.184-185]. 

Однією з важливих необхідних передумов запровадження режиму інфляційного таргетування вважається наявність 
методологічного апарату для моделювання інфляційних процесів. Моделювання інфляції належить до кола наукових інтересів як 
зарубіжних фахівців - Jaromir Benes [19], Marta Castello Branco[19], Douglas Laxton[20], David Rose[20], Alasdair Scott[20], David 
Vavra[19], так і низки вітчизняних економістів: Лук’яненка І. Г.[21], Болгаріна І.[22], Скрипника А. [23], Федоренка І.К. [24] 
Ніколайчука С.А.  [9,24,25,26], Петрика О. [9], Крючкової І.В. [27] та інших. Українські науковці також вважають наявність 
економетричних моделей для прогнозування рівня та динаміки інфляції невід’ємною передумовою запровадження ІТ [7,10]. У 
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світовій науковій практиці найбільш широкого використання набули авторегресійні  моделі, моделі з використанням кривих 
зростання, монетаристська модель Мілтона Фрідмена та кейнсіанська модель інфляції.  

Точки зору вітчизняних науковців збігаються у питанні мінімального рівня доларизації економіки як невід’ємної 
передумови імплементації режиму інфляційного таргетування [7,10]. В. Міщенко серед необхідних передумов запровадження ІТ 
вказує забезпечення повної дерегуляції цін, розвинутість ринку капіталів, надійність банківської системи та забезпечення стійкості 
фінансово-кредитної системи в цілому [7, c.43]. В. Стельмах серед необхідних передумов імплементації ІТ також називає 
розвинуту фінансову систему, акцентуючи увагу на високоліквідному ринку державних цінних паперів. Важливу роль у справі 
успішного впровадження ІТ В.Стельмах [10, c. 186] приділяє розвинутій системі комунікацій центрального банку, злагодженості 
фіскальної та монетарної політик та мінімізації адміністративного регулювання цін. 

Досліджуючи проблеми, з якими стикаються країни, що впроваджують режим інфляційного таргетування, зарубіжні 
науковці [14] виокремлюють наступні: 

 має місце конфлікт між одночасним переслідуванням інфляційних та курсових цілей; 
 центральні банки зустрічаються з проблемами забезпечення власної незалежності у прийнятті рішень у зв’язку з 

можливістю потенційної незгоди з урядом щодо дій з приводу зниження рівня інфляції у державі; 
 слабка фіскальна ситуація час від часу має наслідком високі відсоткові ставки; 
 деякі центральні банки зустрічаються з організаційними проблемами у використанні належних дослідницьких 

потужностей та при координуванні роботи персоналу; 
 деякі банки мають труднощі у виборі параметрів інфляційної цілі, включаючи спосіб вимірювання інфляції, коридор 

цілі, швидкість зниження рівня інфляції, тощо; 
 країни, що одними з перших впроваджували ІТ відчували нестачу досвіду інших країн у цій справі, оскільки йшлося 

про впровадження нової системи, що не використовувалася раніше; 
 ін. 
Однією з причин поширення практики використання інфляційного таргетування для контролю над інфляцією є успішний 

досвід країн, що свого часу впровадили і дотримуються цього режиму. Вітчизняні науковці Білан О. [28], Жак О.[29], Лисенко Р. 
[30], Стецько Л. [31] та інші визначають наступні переваги режиму інфляційного таргетування: 

 прозорість та ясність кінцевої мети для економічних агентів;  
 полегшення  контролю  з  боку  суспільства  за  діяльністю  монетарної  влади стосовно досягнення інфляційних таргетів;  
 забезпечення високого рівня довіри з боку населення до політики центрального банку та зниження інфляційних 

очікувань; 
 забезпечення гнучкої валютно-курсової політики центрального банку;  
 зменшення економічних втрат внаслідок усунення невизначеності в суспільстві щодо можливих кроків грошово-

кредитної політики;  
 створення умов для збалансованого розвитку всіх секторів і галузей економіки, що забезпечить сталий економічний 

розвиток країни; 
 збереження в умовах нестабільності функції попиту на гроші стабільнішого взаємозв'язку  між  інфляцією  і  

короткостроковими  відсотковими  ставками порівняно із взаємозв'язком між  грошовими агрегатами й 
короткостроковими відсотковими ставками. 

 забезпечення таким чином ефективності монетарної політики та посилення її дієвості;  
 врахування часових лагів у процесі використання її інструментів. 

Charles Freedman та İnci Ötker-Robe [14] до переваг, якими користуються країни, що впровадили ІТ, відносять наступні: 
 ІТ сприяє зусиллям органів влади знизити рівень інфляції; 
 інфляційні очікування краще прив’язані до якоря і є більш прогнозованими; 
 режими плаваючого обмінного курсу, що супроводжують ІТ, формують саморегулюючий механізм, який діє як 

інструмент нівелювання економічних шоків; 
 спостерігається деяке зниження у рівні імпортних цін, виражених в національній валюті (exchange rate pass-through 

(ERPT)); 
 має місце покращення комунікації та прозорості монетарної політики; 
 ІТ сприяє чіткому розподілу інституційних обов’язків щодо контролю над інфляцією. 
Поруч з перевагами слід згадати і недоліки режиму інфляційного таргетування. Так, О.П.Жак [29], аналізуючи досвід 

зарубіжних науковців [32] у справі дослідження ІТ,  погоджується з тим, що одним із головних недоліків таргетування інфляції 
може бути саме низький рівень підзвітності центрального банку при проведенні незалежної грошово-кредитної політики, оскільки 
інфляцію важко контролювати, а лаги між застосуванням інструментів грошово-кредитної політики та їх впливом на інфляцію є 
досить значними. О. Білан [28] та Л. Стецько [31] погоджуються з тезою про загрозу з боку надмірної незалежності центрального 
банку у проведення монетарної політики, та звертають увагу на можливе уповільнення економічного зростання у зв’язку з 
пріоритетністю контролю над інфляцією. О. Лисенко [30] аналізуючи недоліки таргетування інфляції вказує на те, що жодна з 
країн, яка впровадила режим таргетування інфляції не відмовилась від цієї монетарної стратегії, однак більшість з них відчуває 
суттєві проблеми у дотриманні цільового показника:  

 - Чехія (1998р.): цільовий показник “чистої інфляції” знаходився в рамках заданого коридору лише протягом одного 
тривалого періоду (вересень 2001 – травень 2002р.).  

 - Польща (1999р.): цільовий показник інфляції знаходився в межах “коридору” лише 3 рази (серпень 1999р., січень-червень 
2001р., січень-травень 2004р.).  

 - Угорщина (2001р.): цільовий показник знаходився в межах встановленого “коридору” протягом періоду з червня 2002р. 
по листопад 2003р . 

Узагальнення досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців у справі дослідження сутності та особливостей імплементації 
режиму інфляційного таргетування дозволяє сформувати висновок про те, що режим інфляційного таргетування потребує 
належних передумов впровадження, є досить складним для послідовного дотримання, однак переваги його використання очевидні, 
і, незважаючи на деякі недоліки, режим інфляційного таргетування з кожним роком відіграє дедалі більшу роль у забезпеченні 
фінансової безпеки держав світу. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад інфляційного таргетування у контексті забезпечення фінансової безпеки 
держави. Досліджено сутність режиму інфляційного таргетування, його основні цілі та види. Проаналізовано необхідні передумови 
успішної імплементації інфляційного тартегування, мотивацію країн у впровадженні цього режиму. Особливе увагу приділено 
перевагам та недолікам інфляційного таргетування.  
Ключові слова: центральний банк, інфляція, ціль, інфляційне таргетування. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию теоретического основания инфляционного таргетирования в контексте обеспечения финансовой 
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безопасности государства. Исследована сущность режима инфляционного таргетирования, его ключевые цели и виды. 
Проанализированы необходимые предпосылки успешной имплементации инфляционного таргетирования, мотивация стран во 
введении этого режима. Особенное внимание уделено преимуществам и недостаткам инфляционного таргетирования. 
Ключевые слова: центральный банк, инфляция, цель, инфляционное таргетирование. 
SUMMARY 
The goal of the paper is to research a theoretic basis of inflation targeting regarding the providing of financial security of a state. The essence 
of inflation targeting regime, its key targets and types were researched. Main preconditions for successful implementation the IT framework, 
countries’ motivation for adopting the regime were analysed. Special attention was paid to advantages and disadvantages of inflation 
targeting. 
Key words: central bank, inflation, target, inflation targeting. 
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Інтеграційні процеси передбачають зрощування національних ринків і формування цілісного ринкового простору з єдиною 

правовою системою й найтіснішою координацією внутрішньої і зовнішньоекономічної політики держав. Тому основне протиріччя 
світового господарства на етапі економічної глобалізації полягає у суперечливій взаємодії процесів інтеграції. Особливо це 
стосується сучасних інтеграційних проблем України. 

Об’єктивний зміст інтеграції складає переплетення і взаємопроникнення економічних процесів, що забезпечує більш 
ефективну взаємодію між країнами. Так, інтеграційне співробітництво дає суб’єктам, що хазяйнують більш широкий доступ до 
різного роду ресурсів: фінансових, трудових, матеріальних, до новітніх технологій, а також дозволяє робити продукцію в 
розрахунку на більш місткий ринок. Також інтеграційна взаємодія дозволяє вирішувати найбільш гострі проблеми як соціального 
так і економічного характеру.  

Але в контексті енергетичної безпеки (ЕнБ) України вирішення таких проблем є не наслідком інтеграційних процесів, а 
стають причинами для формування цих процесів. Так, 7 квітня 2011 року заступник генерального директора Генерального 
директорату «Європейська політика сусідства» Єврокомісії Хьюг Мінгареллі, виступаючи на засіданні Комітету з питань 
закордонних справ Європарламенту, повідомив про неможливість для України одночасного вступу до Митного союзу з Росією, 
Білоруссю та Казахстаном і створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС [1]. Тому Україна має вирішувати, як забезпечити свою 
енергетичну безпеку, якщо віддасть пріоритет тому чи іншому вектору інтеграції. 

Головним завданням щодо інтеграційних пріоритетів для України є досягнення збалансованого та стійкого розвитку країни 
на основі участі у світових економічних процесах, що невідривно пов’язано зі створенням необхідних умов для забезпечення 
привабливості середовища країни для її співробітництва у різних сферах, зокрема, у енергетичній сфері, для забезпечення 
стабільного енергопостачання, створення іміджу надійної країни-транзитера та гарантування енергетичної безпеки. Тому метою 
даної роботи є розгляд диверсифікації енергопостачання як основного чинника отримання незалежності України в питаннях 
інтеграційних пріоритетів та забезпечення енергетичної безпеки для подальшого ефективного входження у глобальну економіку. 

Диверсифікація джерел постачання енергоресурсів для України може вирішуватися завдяки співробітництву з іншими 
країнами-експортерами, що послабить залежність від монопольного становища Росії на енергетичному ринку України та 
обтяжливих умов щодо створення Митного Союзу з РФ та Зони вільної торгівлі з ЄС. Основні напрями розвитку співробітництва в 
даній сфері зазначені схематично на рис. 1.  

   
Рис. 1. Напрями співробітництва України щодо диверсифікації енергопостачання 

 
На сьогодні Україна продовжує перебувати в складному для власних інтересів оточенні та з часом ця ситуація лише 

погіршується. Незважаючи на традиційно «спокійну» зовнішню політику, уряд країни не зміг встановити надійні, рівноправні, 
взаємовигідні відносини за жодним з ключових напрямів співпраці. Результатом невирішеної багатовекторності зовнішньої 
політики з періодичним відхиленням в бік «Схід-Захід», через політичні пріоритети влади, є неможливість подальшого 
ефективного співробітництва не з одним з партнерів та поступове виключення України з геополітичної арени.  

Проекти диверсифікації в енергетичному секторі України. Україна перебуває в монопольній залежності від постачань 
енергоносіїв з Російської Федерації. Ця ситуація особливо ускладнилася останнім часом, оскільки, в 90-х рр. Україна мала і прямі 
контракти на постачання газу з країн Центральної Азії, надходила на переробку казахстанська нафта (20%), а зараз в імпорті 
енергоносіїв - російський газ, нафта та ядерне паливо. Однією з головних причин, які заважають просуванню проектів 
диверсифікації, є наявність в Україні впливових лобістських груп, що відстоюють інтереси Росії на різних рівнях державної влади.  

Значна увага диверсифікаційним заходам у ПЕК приділяється в Енергетичній стратегії України до 2030 року із 
зазначенням необхідності забезпечити «не менше трьох джерел постачання з кожного виду енергоресурсів з 25-30% забезпеченням 
від загального обсягу» [2]. Проте з часу затвердження даної стратегії в 2007 р. реалізація її заходів не має відображення на 
практиці. Це призводить до того, що український ПЕК практично стрімко втрачає потенціал не лише для розвитку, але й навіть для 
підтримки існуючого стану.  

В останні роки поточні та стратегічні енергетичні інтереси України іноді вступали в протиріччя під час реалізації тих чи 
інших заходів у сфері енергетичних російсько-українських відносин. В той же час, ЄС та Росія мають певні проблеми у 
взаємовідносинах в енергетичному секторі і пропонують проекти, які насамперед вигідні їм та нехтують інтересами України. Але 
Україна, як енергетичний посередник між ЄС та Росією, не лише не повинна бути причиною конфліктів, вона має об’єднувати і 
враховувати інтереси всіх сторін. 
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2. Росія – Імпорт: 
- природний газ; 
- нафта. 

1. ЄС: 
- транзит; 
- технології ВДЕ. 

3. Каспійський 
регіон – Імпорт: 
- природний газ; 
- нафта. 

4. ОПЕК – Імпорт: 
- нафта. 
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З іншого боку, хоча диверсифікаційна політика України насамперед має бути спрямована на послаблення енергетичної 
залежності від Росії, однак Росія була, є та має бути і в подальшому стратегічним партнером України майже з усіх енергетичних 
питань. Ці відносини є взаємовигідними: для України – з приводу забезпечення енергоресурсами, для Росії – реалізація 
енергоресурсів та використання українських транзитних трубопроводів. 

Міжнародне співробітництво в енергетичній сфері, зокрема, диверсифікація енергопостачання, є одним з дієвих 
інструментів нейтралізації загроз та забезпечення ЕнБ. Загалом,  метою диверсифікації джерел та шляхів постачання газу в Євразії 
як фактору забезпечення ЕнБ є: зменшення ризиків на всьому ланцюгу енергопостачання; формування конкурентного ринку для 
врегулювання відносин між експортерами та імпортерами; зменшення політичного впливу монопольних країн-постачальників та 
транзитерів. 

Розглянемо можливі вектори диверсифікації енеогопостачання для України. 
1. Європейський Союз є одним з найбільших імпортерів енергоносіїв у світі – його залежність від імпорту складає 

приблизно 53%. Диверсифікація розглядається як спільне завдання всіх членів Співтовариства, через те, що солідарність у питанні 
ЕнБ є базовим принципом членства. Таким чином, головними засадами співробітництва у сфері ЕнБ для ЄС є наступне:  

– розподіл ризиків та спільне використання об’єднаної ваги ЄС у міжнародних відносинах, що є ефективнішим, ніж вага 
окремих держав-членів; 

– стратегічний підхід у вирішенні проблем ЕнБ - комплексність заходів, довгострокова перспектива. Саме на таку перспективу; 
– гнучкий підхід до співставлення економічних та політичних аргументів під час обґрунтування вибору диверсифікаційного проекту. 

Переваги даного напряму розвитку співробітництва: 
– схожа ситуація у забезпеченості ресурсами та переважній залежності від Росії (природний газ), спільна мета в 

підвищенні ЕнБ робить напрям співробітництва з ЄС вкрай привабливим для України; 
– лібералізація енергетичного ринку у відповідності з європейськими вимогами, підвищення конкуренції, створення рівних умов для 

проектів постачання; 
– отримання додаткового фінансування енергетичних проектів; 
– формування якісної перспективної енергетичної політики; 
– обмін досвідом впровадження ВДЕ, зокрема, у співпраці з Німеччиною; 
– розробка енергозберігаючих програм та імпорт енергозберігаючих технологій. 

Недоліки даного напряму розвитку співробітництва: 
– відсутність загального законодавства щодо диверсифікації постачання ядерного палива та кардинально протилежні 

підходи до ядерної енергетики різних країн ЄС не зможуть дадуть суттєвих рекомендацій Україні в даній сфері, проте 
корисною буде співпраця з Францією, яка є лідером в даній сфері; 

– зацікавленість ЄС у співпраці з Україною лише як посередника у транзиті природного газу з Росії може призвести до нехтування 
інтересів української сторони, укладання контрактів взаємовигідних лише для Росії та ЄС; 

– наявність незначного потенціалу для імпорту енергоресурсів з країн ЄС. 
2. Росія. Диверсифікаційна політика Росії має точковий характер: основна на великих інфраструктурних проектах та 

набуває системного характеру в питаннях мінімізації чи повного вилучення транзитних країн з проектів нових нафтових і газових 
трубопроводів.  

Росія часто сприймає проекти ЄС з диверсифікації джерел постачання енергоносіїв як загрозу власній ЕнБ та у відповідь 
розробляє контрпроекти з метою їх зриву. Результатом «перегонів диверсифікаційних проектів» між ЄС та Росією є нагнітання 
взаємної недовіри. Позиція України між двома «силами» є пасивною, тобто ми не можемо впливати на їх рішення. 

Політика України стосовно відносин з Росією має враховувати історичні аспекти та попередній досвід співробітництва, 
маючи на меті зниження залежності. Враховуючи те, що нормалізація відносин між Росією та Україною на принципах 
рівноправного партнерства між двома суверенними державами є проблематичною, Україні потрібно шукати інші шляхи 
взаємовигідного співробітництва для послаблення напруженості цих відносин через майже повну залежність. Для цього, Україні 
потрібно насамперед, знизити рівень конфліктності українсько-російських відносин в інших аспектах суспільного та економічного 
життя, а також координувати свої кроки із заходами ЄС, намагаючись максимально захистити власні національні інтереси [3]. 

Незважаючи на відносне певне врегулювання «газового конфлікту», є багато факторів, які можуть в будь-який момент 
сприяти його відновленню, переважно за ініціативи Росії. Для попередження цього, Україна повинна визначити ефективну прозору 
енергетичну політику, яка буде мати на меті розвиток таких відносин з Росією та країнами ЄС, які забезпечать національну ЕнБ та 
будуть позитивно впливати на ЕнБ Європи. Початковим та найбільш важливим етапом регулювання має бути гарантування 
надійності ланцюга енергозабезпечення від видобутку, через купівлю-продаж, транспортування, до споживання енергоресурсів, 
оптимально враховуючи інтереси всіх його учасників. 

Диверсифікація джерел та шляхів постачання природного газу має певні особливості, що пов’язані з його фізичними і 
технологічними властивостями (використання трубопроводів). Це є однією з головних причин, що визначають проблематику 
формування світового та регіональних газових ринків. 

Підтримання та розвиток газової інфраструктури потребує більших капіталовкладень, порівняно з нафтопровідною 
інфраструктурою, тому для мінімізації ризиків при значному інвестуванні газова промисловість базується на довгострокових 
зобов’язаннях споживача. Така умова в свою чергу може призвести до тривалої залежності від постачальника. 

Переваги даного напряму розвитку співробітництва: 
– постачання 3-х головних природних енергоресурсів для забезпечення роботи ПЕК України; 

– тривалі, історично складені, стосунки між країнами, що в минулому входили до складу єдиної держави СРСР; 
– фінансові надходження від послуг транзиту російського природного газу та нафти до країн ЄС. 

Недоліки даного напряму розвитку співробітництва: 
– суттєва загроза ЕнБ України – майже повна залежність від імпорту з Росії, що призводить до її монопольного становища 

на українському енергетичному ринку в сфері енергопостачання та може спричинити нехтування національних інтересів 
України, диктування власних правил та умов, повна маніпуляція. 

3. Каспійський регіон. 
Туркменістан володіє другими за обсягами запасами природного газу в СНД та на сьогодні має деякі угоди на постачання 

природного газу до ЄС, Росії, Ірану, Китаю (в розробці), Пакистану та Індії. 
Напружені відносини з Росією сприяли активізації зусиль Туркменістану та ЄС у просуванні газопроводу «Набукко» в 

обхід Росії.  Уряд Туркменістану та німецький концерн RWE AG підписали Меморандум про довгострокове співробітництво, який 
передбачає прямі закупівлі природного газу; продаж та передачу німецьких технологій; підтримку в розбудові 
геологорозвідувальних роботах [4]. 

Інтереси Туркменістану у сфері газопостачання: розбудова газового сектору; диверсифікація споживачів газу за різними 
напрямками; зниження залежності від Росії в експорті власного природного газу; вихід з міжнародної ізоляції за рахунок 
багатонаціонального співробітництва в газовому секторі; залучення іноземних інвестицій. 

Азербайджан на сьогодні є нетто-експортером газу власного видобутку та має намір перетворитися з регіонального 
постачальника природного газу на європейського. Є багато пропозицій щодо купівлі газу  - до таких проектів можна віднести: 
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газопровід Моздок-Казі-Магомед (в Росію) проектною потужністю 10 млрд куб.м/рік; газопровід Туреччина-Греція-Італія; 
газопровід «Набукко» [4]. 

Інтереси Азербайджану у сфері газопостачання є зміцнення експортних позицій, диверсифікація споживачів газу за 
різними напрямами (також до ЄС); формування транзитних потоків. 

Узбекистан – значний регіональний експортер та транзитер природного газу. Його інтереси в газопостачанні: пріоритетний 
розвиток газового сектору; збільшення доходів від транзиту; посилення регіонального впливу на країни Центральної Азії. 

Казахстан має значні запаси природного газу, є важливим транзитером, проте фактично залишається придатком Росії. 
Його інтересами в даній сфері є: продовження спільної політики з Росією; залучення транзитного туркменського газу (до Росії та 
Китаю). 

Переваги даного напряму розвитку співробітництва: 
– суттєвий крок у диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, збільшення кількості країн-постачальників одного 

виду палива з 1-го до 4-х, що робить позитивним для ЕнБ країни один з головних пунктів оцінки стану ЕнБ за 
національною методикою; 

– подолання монопольного становища Росії у поставках природного газу та нафти на енергетичному ринку України, зниження 
енергозалежності, уникнення маніпулювання та політичного тиску; 

– розширення транзитних можливостей, збільшення доходів від транспортування природного газу через територію України до країн 
ЄС. 

Недоліки даного напряму розвитку співробітництва: 
– збільшення цін на енергоресурси; 

– погіршення відносин з Росією через скорочення поставок; 
– додаткові витрати на розбудову газотранспортної системи, модернізацію трубопроводів; 
– очікування впровадження проектів в дію. 

4. ОПЕК. Одним із варіантів виходу з ситуації є не лише співробітництво з  ЄС та країнами СНД, а й з найпотужнішим 
регіоном видобутку природних енергоресурсів - ОПЕК. Дана організація була сформована на міжнародній конференції в Багдаді у 
1960 р. та з 2007 р. до її складу входить 12 країн  – головних видобувників та експортерів нафти в світі [5]. 

Взаємовідносини України з країнами ОПЕК поки що не є досить активними для того, щоб говорити про чіткі проекти та 
угоди про поставки. Проте певне співробітництво вже є. Так, наприклад, в 2010 р. Україна стала посередником у транспортуванні 
80 тис. т венесуельської нафти до Мозирського НПЗ в Білорусії. А нещодавно, у квітні 2011 р. відбулася зустріч посла Венесуели в 
Україні з зам міністром економіки України з приводу обговорення Угоди про двостороннє торгово-економічне співробітництво. 
Проте такі угоди мають бути розглянуті не лише з Венесуелою, а насамперед з країнами Перської затоки через географічну 
близькість та значний потенціал поставок нафти [6]. 

Переваги даного напряму розвитку співробітництва: 
– диверсифікація постачання нафти – зниження залежності від Росії за другим енергоресурсом; 

– збільшення транзитних можливостей, збільшення доходів від транспортування. 
Недоліки даного напряму розвитку співробітництва: 

– налагодження стосунків майже «з нуля»; 
– необхідність значних інвестиційних вкладень для модернізації українських нафтопроводів для забезпечення якісного транзиту; 
– можлива недовіра експортерів до нового посередника. 

Корисним елементом оцінки співробітництва України у питаннях диверсифікації може бути використання системи 
відповідних критеріїв (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Критерії оцінки доцільності співробітництва 

 
Внутрішня диверсифікація. Перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) замість вуглеводнів та атомної енергетики за 

економічними, соціальними та екологічними ефектами є настільки привабливим, що виникає питання, чому це ще не 
впроваджено. При коливанні цін на нафту та інші традиційні енергоносії, їх стрімка вичерпність та гостре питання захисту 
навколишнього середовища спонукають до переходу на ВДЕ. На сьогодні частка ВДЕ у світовому енергобалансі становить 
приблизно 13%, в той час, як на нафту припадає 34%, на вугілля – 24%, на природний газ - 21% [7].  

Перевагами ВДЕ є: 
– невичерпність - розвіданих запасів нафти, природного газу та урану за прогнозами вистачить на 50 років, а енергія вітру, 

сонця необмежена. 
– екологічна безпека – відсутність  шкідливих викидів. 
– порівняно дешева експлуатація - відсутність періодичного ремонту та робота в «безлюдному» режимі. 
– автономність - можливість використання на відстанях від ліній електропередач. 

Недоліками є: 
– малі потужності. Встановлені потужності та ККД «зелених» електростанцій не порівнювані з традиційними. 
– значні капіталовкладення. 
– залежність від зовнішніх факторів – зменшення ефективності виробництва електроенергії при несприятливих погодних 

умовах. 
– значні площі – електростанції ВДЕ потребують залучення великих територій. 
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Особливу уваги, на нашу думку, треба звернути на використання енергії вітру. Доцільність розвитку вітроенергетики, в 
першу чергу, зумовлюється значними територіальними та інфраструктурними можливостями України;  

В даному питанні Україна може отримати значну підтримку та рекомендації країн ЄС, з деякими з них співробітництво в 
даній сфері вже розвивається (на початку 2007 р. португальський холдинг «Martifer Group» прийняв рішення стати стратегічним 
інвестором проекту «НОВА-ЕКО» - компанії, яка займається розробкою 2-х ВЕС в АР Крим) [8]; в рамках Організації 
Чорноморського економічного співробітництва (створення спільних підприємств на базі проекту з впровадження 
енергозберігаючих технологій і виробництва устаткування для вітроенергетики на базі ОАО «Пневматика» м. Сімферополь, 
вартістю 1 млн дол.  терміном реалізації – 4 роки); Інститут відновлюваної енергетики НАН України має контакти з науково-
дослідними центрами відновлюваної енергетики Німеччини, Данії та США та ін. 

Розробка власного видобутку енергоресурсів. Сьогодні зрозуміло, що без залучення крупних компаній-інвесторів, 
нафтогазовий сектор України не зможе реалізувати свої можливості з видобутку, та буде приречений на подальшу деградацію. 

Попри достатні поклади газу для забезпечення споживання в Україні, через відсутність фінансування 
геологорозвідувальних робіт зменшуються обсяги його видобутку, можливості та ресурси шельфу Чорного моря не 
використовуються. Родовища нафти виснажені на 85–90%, а геологорозвідувальні роботи не фінансуються. Технологія переробки 
нафти на заводах в Україні застаріла, неефективна та призводить до значних втрат. Ресурси нафти в Україні складають 850 млн т, а 
обсяги видобутку нафти у 2009 р. склали лише 3,6 млн т/рік [7]. 

Певні зрушення у розробці шельфу Чорного моря вже є. Так, наприклад, У 2007 р. Vanco International - дочірня компанія 
американської Vanco Energy Company отримала ліцензію на геологічне вивчення і дослідно-промисловий видобуток нафти, 
природного газу та газоконденсату в межах Прикерченської ділянки. Спільні проекти з компаніями «Chevron» США, «Shell» 
Нідерланди - Великобританія з видобутку сланцевого газу та розробки шельфу Чорного моря дозволять за 5-7 років збільшити 
видобуток природного газу в Україні майже вдвічі. Іноземні компанії готові інвестувати в розробку технологій видобутку близько 2 
млрд дол. Проявляє інтерес до українського шельфу Туреччина і Китай, з яким підписано угоду про спільну нафтогазову розробку 
шельфу Чорного моря - вартість цього проекту складатиме близько 200 млн дол. Росія також продовжує реалізацію своїх інтересів 
на території України. Спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу України», створення якого зараз обговорюють Росія і 
Україна, може отримати розробку спірної ділянки «Підняття Палласа» на шельфі Чорного моря [4]. 

Для реалізації заходів з освоєння енергетичних ресурсів українського шельфу рекомендується: 
1) створення відповідної управлінської структури проектів; 
2) розробити комплексний план освоєння морських нафтогазових ресурсів; 
3) забезпечити програму якісною геологічною інформацією; 
4) забезпечення гарантій іноземним інвесторам шляхом надання переваг на отримання ліцензій на розробку за рахунок інвестицій 

родовища, страхування фінансових, геологічних та екологічних ризиків; 
5) надання кваліфікованих кадрів; 
6) виконати модернізацію, адаптуванням галузей машинобудування й суднобудування, портових споруд та комунікацій для освоєння 

шельфу; 
7) визначити новітні технології, що мають бути в спеціальному пріоритетному режимі імпортовані в Україну; 
8) встановити спеціальний режим державного регулювання і контролю даного сектора на законодавчому рівні; 
9) визначити принципи національного та міжнародного співробітництва за проектами освоєння ресурсів шельфу. 

Висновки. Провівши ряд досліджень з окресленої теми, варто зазначити, що найбільш доцільним шляхом забезпечення 
ЕнБ в сучасних умовах є диверсифікація джерел постачання енергоресурсів завдяки співробітництву з іншими країнами-
експортерами, що послабить залежність від монопольного становища Росії на енергетичному ринку України. Таких альтернатив є 
три: з ЄС, з країнами Каспійського регіону та ОПЕК. На нашу думку, найбільш доцільним на сьогодні є активний розвиток 
взаємозв’язків з Каспійським регіоном. В той же час, разом з налагодженням співробітництва у енергопостачанні варто не забувати 
про можливості висланого забезпечення ПЕР за рахунок впровадження ВДЕ, розробки шельфу Чорного та Азовського морів. 

На завершення треба сказати, що енергетична безпека завжди залишатиметься актуальним питанням розвитку стабільної 
успішної держави через щохвилинну необхідність у використанні палива та електроенергії всіх людей світу та прагнення захисту 
від зовнішніх погроз та збереження самостійності у прийнятті рішень. Таким чином, дослідження шляхів подолання 
енергозалежності та створення систем їх оціни  набуватимусь широкої популярності.  А Україні, в часи скрутної ситуації з багатьох 
питань енергозабезпечення, необхідно обрати таку оптимальну стратегію поведінки, яка б забезпечила їй поступове звільнення від 
імпортозалежності та створило репутацію надійного партнера. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті визначено, що диверсифікація енергопостачання є одним з дієвих інструментів нейтралізації загроз та забезпечення ЕнБ 
через зменшення ризиків та політичного тиску монопольних країн-постачальників. Запропоновано альтернативні шляхи 
співробітництва в енергетичній сфері (ЄС, Каспійський регіон, ОПЕК). 
Ключові слова: безпека, власний видобуток, відновлювальні джерела енергії, диверсифікація, залежність, енергопостачання, 
співробітництво. 
РЕЗЮМЕ 
В статье определено, что диверсификация энергопоставок является одним из наиболее действенных инструментов нейтрализации 
угроз и обеспечения ЭнБ за счет уменьшения рисков и политического давления монопольных стран-поставщиков. Предложены 
альтернативные пути сотрудничества в энергетической сфере (ЕС, Каспийский регион, ОПЕК). 
Ключевые слова: безопасность, возобновляемые источники энергии, диверсификация, зависимость, энергоснабжения, 
собственная добыча, сотрудничество. 
SUMMARY 
In the article was stated that diversification of energy supply is one of the most effective tools of neutralization of the  threats and ensuring 
EnS by reduction the risks and political pressure of monopoly supplying countries. It was suggested the alternative ways of energy 
cooperation (EU, the Caspian region, OPEC).  
Keywords: security, domestic production, renewable energy sources, diversification, dependency, energy supply, cooperation.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫХОДА УКРАИНСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
СТРАХОВАНИЯ 

 
Житомирский Ю.М., заместитель Председателя Правления ЗАО СК «Кремень», Депутат Калининского районного в г. Донецке 
совета   

 
Актуальность темы исследования. Страховая деятельность – один из наиболее прибыльных видов бизнеса. В развитых 

странах она занимает один из самых важных секторов национальной экономики и обеспечивает 8-12% ВВП. Аккумулированные 
через страхование деньги являются источником инвестиций в национальную экономику этих стран, причём во многих из них 
соответствующими законами закреплены принципы использования страховых ресурсов преимущественно для инвестирования 
экономики [1, с.99]. Мировой страховой рынок является одним из элементов в системе международных экономических отношений. 
Процессы интеграции, концентрации и глобализации, которые активно проходят в мировой экономике с середины 80-х годов 
прошлого столетия, повлияли на качественные и количественные параметры мирового страхового рынка, изменили его структуру, 
систему международной торговли страховыми услугами, государственного регулирования страховой деятельности в рамках 
национальных экономик и региональных соглашений, стали самым важным фактором международной интеграции [2]. В настоящее 
время рынок страховых услуг Украины находится в начале постепенного интегрирования в соответствующий мировой рынок. 

Общей тенденцией на рынках финансовых услуг, как и в основных отраслях экономики, стал спад темпов роста деловой 
активности. Показатель общих активов финансовых учреждений показывает тенденцию сокращения темпов спада и стабилизации. 
При этом изменение внешней среды, в частности проявления мирового финансового кризиса, выявила ряд проблем на рынках 
финансовых услуг, среди которых: 

 недостаточная капитализация финансовых учреждений; 
 дисбаланс между ожидаемой доходностью и способностью компенсировать принимаемые риски; 
 отсутствие эффективной системы защиты прав потребителей финансовых услуг; 
 низкий уровень прозрачности деятельности финансовых учреждений; 
 недостаточная институциональная способность институтов государственного регулирования, что сказалось на 

несостоятельности принимать эффективные меры по надзору и регулированию рынков финансовых услуг. 
Цель исследования состоит в изучении проявления мирового финансового кризиса на мировом и национальном рынках 

страховых услуг с целью определения преимуществ выхода украинских страховых компаний на международный рынок 
страхования. 

Весомый вклад в исследование теоретико-методологических основ страховой деятельности внесли такие ученые, как В.Д. 
Базилевич, А.И. Барановский, А.А. Гаманкова, А.Д. Заруба, А.М. Зубец, В.В. Корнеев, Л.А. Орланюк-Малицкая, А.С. Руденко, К.Е. 
Турбина, Т.А. Федорова, В.В. Шахов, С.И. Юрия, С.Ю. Янова и др. 

Украинский страховой рынок развивается в условиях постепенного увеличения основных макроэкономических 
показателей, в частности рост ВВП, снижение темпов инфляции, стабилизации и укрепление национальной валюты. Росли и 
доходы населения, увеличивалось количество рентабельных предприятий, определенной степенью повышалась заинтересованность 
юридических и физических лиц в защите своих имущественных интересов, развивался рынок финансовых услуг, закладывались 
основы фондового рынка и системы ипотечного кредитования. Пока сектор страховых услуг ещё молодой, пребывает на этапе 
формирования, поэтому его доля в экономике довольно маленькая. 

Участие украинского страхования в деятельности мирового страхового рынка следует рассматривать с точки зрения 
присутствия на отечественном рынке иностранной составляющей, а также проникновения отечественных страховщиков на 
иностранный рынок. Дальнейшее развитие отечественного страхового рынка определяется постепенным движением мирового 
рынка. 

Украинский страховой рынок представляет интерес, прежде всего, для стран ЕС, России, СНГ и др., поскольку имеет 
перспективы увеличения емкости рынка. Кроме того, рынок характеризуется множеством направлений развития и 
ориентированный на рынки развитых стран и стран с переходной экономикой.  

Особенностями страхового рынка Украины является его небольшая доля в составе мирового рынка, определенный уровень 
монополизации отдельных видов страхования. В отличие от рынков других стран, он характеризуется высокими темпами роста 
количества страховщиков, но большинство из них имеют незначительный объем активов, поэтому вынуждены значительный 
удельный вес своих обязательств передавать в перестрахование страховым организациям других стран. Для украинского 
страхового рынка характерно низкая степень защищенности по основным рискам, что объясняется низким уровнем развития. 
Рынок страховых услуг Украины находится в условиях постепенного интегрирования в мировой. Важнейшим признаком его 
функционирования является накопление финансового капитала [4]. 

Рейтинг страховых компаний Украины по темпу роста страховых премий за 1 полугодие 2010 года представлено в таблице 
1. Показатель "Темп роста страховых платежей" характеризует активность компании на рынке и ее агрессивную стратегию. В 
данной таблице показано изменение показателя премий за отчетный период. 

Таблица 1 
Рейтинг страховых компаний Украины по темпу роста страховых премий за 1 полугодие 2010 года [5,6] 

№ Название компании Прирост, % Премии за 1 полугод. 2010
г., тыс. грн. 

Премии за 1 полугод. 2009
г., тыс. грн. 

1 КРЕМЕНЬ 254,16 555 153,2 156 753,0 
2 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК 188,44 43 408,5  15 049,6 
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 136,45  52 648,4  22 266,0 
4 АЛЬЯНС 106,81  53 988,3  26 105,6 
5 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 104,20  19 865,3 9 728,4 
6 ТЕКОМ 91,08  47 477,7  24 847,1 
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7 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 87,08  34 653,6 18 523,6 
8 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 83,38 31 544,0  17 201,1 
9 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША" 67,83  42 565,0  25 362,6 
10 ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) 63,98  28 884,6  17 615,0 

 
Так, объем валовых страховых выплат за январь - июнь 2010 снизился на 20,0% по сравнению с аналогичным периодом 

2009 года (до 2 619,4 млн. грн.). Таким образом, страховые выплаты за исследуемый период сократились на пятую часть, что 
является негативным признаком в условиях обеспечения поступления страховых платежей на уровне не ниже предыдущего 
периода. Это может свидетельствовать о недостаточности у страховщиков ликвидных инструментов, убыточности страховых 
договоров системообразующих компаний. Последние принимают меры по разработке более жестких по отношению к 
страхователям условий страхования. Неудовлетворительное является общее состояние обеспеченности страховщиков, прежде 
всего ликвидными активами, которые обеспечивают покрытие страховых резервов. Страховые компании рассматривают все 
возможные варианты сокращения расходов, в частности через реорганизацию и сокращение персонала, а также своих 
обособленных подразделений (представительств, филиалов т.п.). 

Сегодня страховым компаниям необходимо развиваться по новым правилам, учитывая изменчивость внешней среды. Для 
уменьшения негативного влияния финансового кризиса страховым компаниям необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

1. Постоянно отслеживать ситуацию и оперативно принимать решения. 
2. «Бороться» за клиентов, реально оценивая свои возможности, а не снижать необоснованно тарифы. 
3. Осуществлять работу по оптимизации затрат. 
4. Адаптировать страховые продукты к настоящим условиям, учитывая новые потребности клиентов; 
5. Повышать уровень капитализации. 
Принятия перечисленных мероприятий руководством страховых компаний, а также разработка и внедрение антикризисных 

мероприятий на уровне государства будет способствовать улучшению ситуации на страховом рынке и более стойкому его 
развитию в условиях глобализации. 

Финансовый кризис, хозяйствующий в Украине, фактически повлиял на деятельность большинства участников 
отечественного страхового рынка, независимо от величины компании. Это влияние выразилось в уменьшении объемов собранных 
премий, сокращений числа платежеспособных клиентов, если учитывать проблемы со снятием депозитов в банках, падением курса 
национальной валюты, то можно говорить о нарушении финансовой устойчивости всех без исключения участников рынка. На 
практике это означает необоснованные задержки выплат у некоторых страховщиков, отказы, фактическое банкротство и развал 
компаний. А это, в свою очередь, формирует негативное мнение о страховом рынке в целом. Тем не менее, на страховом рынке 
Украины всё же есть компании, которые успешно проводят антикризисную политику, продолжая выполнять обязательства перед 
своими клиентами. 

При этом экономика Украины постепенно интегрируется в международные финансовые рынки, и последствия 
глобализационных процессов становятся всё ощутимее для украинской финансовой системы. Во время кризиса различные страны 
становятся потенциальными конкурентами для Украины на мировом страховом рынке. Интеграцию украинского страхового рынка 
в мировой необходимо строить с учетом многоуровневой модели взаимоотношений, на деловых межгосударственных программах 
и конкретных проектах, предусматривающих четкие взаимные обязательства участников и обоснованные механизмы их 
реализации. 

Первый шаг на пути интеграции украинского рынка страхования в мировой страховой рынок является вступление Лиги 
страховых организаций Украины, объединяет всех участников рынка страховых услуг Украины, в Европейский Комитет 
Страховщиков [7]. 

Европейский комитет страховщиков представляет собой международную организацию, которая объединяет национальные 
страховые ассоциации стран Европы. Целью комитета является координация деятельности национальных страховых ассоциаций 
стран-членов Европейского союза (ЕС). К тому же комитет способствует развитию страхования в Европе и представляет интересы 
европейского страхового рынка в международных организациях, в первую очередь в ЕС. Одним из моментов работы ЕКС является 
организация конференций, издательская деятельность в области страхования, разработка международных правовых норм, 
повышение уровня страховой культуры в обществе. 

Для того чтобы стать членом Европейского комитета, профессиональная организация должна представлять весь 
национальный страховой рынок, а также пользоваться авторитетом как внутри страны, так и за рубежом. 

Преимущества вступления Украины в Европейский комитет состоит в следующем: 
 статус ассоциированного члена позволит отечественным страховым компаниям перенимать опыт страховщиков 

других стран; 
  украинская сторона будет получать рекомендации от зарубежных коллег по дальнейшему развитию страхового 

рынка; 
  Украина получит доступ к информационной базе комитета, что позволит ей быть информированной как обо 

всех рассматриваемых ЕКС вопросах, так и о современных тенденциях в развитии международного законодательства; 
 членство позволит принимать участие в решении вопросов страхования на европейском уровне. 
С целью развития страхового рынка Украины по европейским стандартам, необходимо создать законодательную среду, 

которая позволила б создать транснациональные страховые компании. Формирование страхового рынка при участии иностранных 
страховщиков  позволило б: 

 преодолеть межнациональные преграды в страховании, что особенно актуально для Украины, поскольку от 5 до 
7 миллионов наиболее экономически активного населения работает заграницей; 

 приобрести навыки и освоить технологии, которые приобретаются в открытой конкурентной борьбе в  
сотрудничестве транснациональными страховщиками; 

 создать новые рабочие места, через снижение безработицы стимулировать рост экономики; 
 обеспечить конкурентоспособность страховых услуг на внутреннем рынке; 
 улучшить качество предоставления страховых услуг и значительно расширить их ассортимент; 
 наращивать объемы уставных фондов и за счет этого обеспечить финансовую стойкость страховых компаний; 
 создать благоприятный инвестиционный климат. 
Прежде чем говорить об интеграции Украины в  европейскую и мировую экономику, нужно украинским страховым 

компаниям стать финансово устойчивыми. Ведь только при условии финансовой стойкости функционирования страховых 
компаний достигаются: 

 страхование предприятий, учреждений и организаций от последствий реализации разнообразных рисков путем 
создания предпосылок для обеспечения стабильности и беспрерывного функционирования субъектов хозяйствования, что будет 
способствовать снижению степени неопределенности во время осуществления хозяйственной деятельности; 
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 социальная направленность страховой защиты, которая проявляется в защите имущественных интересов 
страхователя или застрахованного лица, связанных с их жизнью, здоровьем, дееспособностью и дополнительным пенсионным 
обеспечением; 

 инвестиционная ориентированность, обусловленная институциональной направленностью страхового фонда, 
который является одним из основных  источников инвестиционного ресурса в масштабах экономики; 

 мобилизация отечественными страхователями нужного объема инвестиций на международных рынках капитала, 
способствующая интенсивной интеграции Украины в мировое экономическое пространство; 

 инновационность страховых услуг путем внедрения в практическую деятельность субъектов хозяйствования, 
достижений технического прогресса и новых технологий, которые, в свою очередь, обуславливают возникновение новых рисков и 
неопределенности, требующие модернизации существующих страховых продуктов; 

 занятость трудоспособного населения, как в страховой, так и в смежных отраслях экономики; 
 динамичность развития страховой системы, особенно в условиях ужесточённой конкуренции, рост на 

внутреннем рынке количества компаний с иностранным капиталом и иностранных брокеров; 
 благоприятные условия для внедрения новых достижений научно-технического прогресса, передовых 

технологий и расширения инновационного рынка путем снижения предпринимательских рисков.  
Выводы. Незрелость украинского страхового рынка подтверждается слабостью инвестиционного климата и общих условий 

экономической деятельности. Иностранные страховщики присутствуют на украинском рынке, но не имеют на нем сильных 
позиций. Система воздействия на страховой рынок со стороны государства в Украине является недостаточно устойчивой, что 
вызвано не только внутренними факторами его развития, но является прямым следствием макроэкономических процессов, которые 
наблюдались в экономике страны.  

 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проявлению мирового финансового кризиса на мировом и национальном рынках страховых услуг с целью 
определения преимуществ выхода украинских страховых компаний на международный рынок страхования. 
Ключевые слова: международный страховой бизнес, рынок страховых услуг, мировой финансовый кризис, страховая компания, 
глобализация мирового страхового рынка. 
РЕЗЮМЕ 
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SUMMARY 
Article is devoted to the manifestation of the global financial crisis on the global and national insurance market to determine the benefits of 
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Жук В.І., завідувач сектору регіонального моніторингу відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних 
досліджень     

 
Головним завданням регіональної політики держави має стати досягнення балансу між її інтересами та інтересами розвитку 

її регіонів. Ключовим завданням наступного стратегічного горизонту регіональної політики є розробка напрямів та механізмів 
передачі частини державних повноважень на нижчий рівень управління, спираючись на демократичні цінності та виходячи з 
положень Конституції України [1, c. 17-18]. На думку дослідників [2, c. 7-17], динамізація розвитку регіонів як результат свідомої 
децентралізації державного менеджменту може потенційно удосконалити процес оновлення суспільних відносин взагалі та 
економічних зокрема. 

Інструментом реалізації принципу партнерства у відносинах держави та регіонів має стати активне застосування 
договірних механізмів фінансування розвитку регіонів, передусім, Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів 
України та Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами. Даний механізм здатен 
забезпечити ринковий характер економічних впливів держави на регіональному рівні. Укладання Угод щодо регіонального 
розвитку визначено як один з інструментів управління розвитком регіонів згідно Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2015 року. Такі угоди укладаються між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою АР Крим, обласними, 
Київською, Севастопольською міськими радами і виконуються відповідно до Закону України „Про стимулювання розвитку 
регіонів” та інших нормативних актів. Укладання Угод має забезпечити виконання стратегій розвитку регіонів на період до 2015 
року. В основі укладання таких угод закладається необхідність узгодження державних та регіональних інтересів щодо розвитку 
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територій, а також концентрації і спрямування обмежених ресурсів на пріоритетні проекти розвитку. Це передбачає взаємну 
відповідальність центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за реалізацію спільних 
заходів у сфері регіонального і місцевого розвитку.  

Проте, попри значний потенціал Угод щодо реалізації проектів на регіональному рівні, вони не стали основним 
інструментом політики розвитку регіонів, як це визначено Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року.  

Метою даної статті є окреслення основних засад встановлення договірних відносин між державою та регіонами в рамках 
укладання Угод щодо регіонального розвитку, визначення особливостей цього процесу та його дієвості з точки зору впливу на 
розвиток регіонів. Дослідження особливостей укладених угод здійснюватиметься за підсумками першого року реалізації угод на 
базі двох регіонів, які першими уклали такі угоди: Донецької та Львівської областей. 

Передумовою для розвитку договірних відносин між Урядом та регіональними владами стали норми законодавства з 
питань регіонального розвитку, які визначили основні засади підтримки розвитку регіонів. Так, інституційно-правова база розвитку 
регіонів в Україні спирається передусім на наступні акти: 

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 
№1001 від 21.07.2006 р. Мета Стратегії - визначення ключових проблем регіонального розвитку, пріоритетів державної 
регіональної політики з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів [3, c. 36];  

- Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” (№2850-IV від 08.09.2005 р.), що визначає правові, економічні та 
організаційні засади реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності 
територій [4, c. 548]. 

Законом України „Про стимулювання розвитку регіонів” встановлено відповідну процедуру підготовки та укладання угод 
щодо регіонального розвитку на засадах партнерства між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою АР Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими радами. Передбачено, що система Угод вводиться одночасно із запровадженням 
стратегічного планування просторового розвитку як на державному, так і на регіональному рівнях. Договірні засади передбачають 
взаємну відповідальність центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації у 
регіоні спільних заходів Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку. В цілому ж, і стратегічне 
планування, і укладання угод спрямовані на забезпечення стабільності у відносинах між центральною і регіональною владою.  

Головною причиною, що обумовлює необхідність запровадження договірних відносин між урядом та регіонами, є 
неефективність субвенційних механізмів фінансування проектів в рамках стимулювання розвитку регіонів та підтримки 
депресивних територій. Так, за результатами аудиту ефективності використання у 2007 році субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій, здійсненого Рахунковою палатою 
України, кошти державного бюджету були розподілені лише між Донецькою (60,0 млн. грн.), Луганською (27,5 млн. грн.), 
Запорізькою (6,3 млн. грн.) та Волинською (6,2 млн. грн.) областями. При цьому розподіл коштів здійснювався за напрямами, що не 
мають прямого відношення до стимулювання розвитку регіонів (наприклад, на вирішення поточних локальних проблем у житлово-
комунальному господарстві та соціальній сфері). 

Крім зазначеного, очікуваними позитивними наслідками укладання і реалізації Угод були наступні: 
- можливість повсюдного запровадження стратегічного планування регіонального розвитку; 
- концентрація ресурсів регіонів та держави для вирішенні найгостріших проблем; узгодження інтересів органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації стратегічних завдань регіонального розвитку;  
- диверсифікація джерел ресурсів регіонального розвитку, у тому числі, можливість широкого залучення приватного 

капіталу для фінансування спільних проектів регіонального масштабу; 
- підвищення відповідальності місцевих органів влади за ефективне використання ресурсів, спрямованих на вирішення 

соціально-економічних проблем регіону; 
- чітке визначення зобов’язань сторін, спільна відповідальність уряду і місцевої влади за кінцевий результат реалізації 

визначених завдань тощо. 
Згідно законодавства, основою для укладання Угоди є прийняття на рівні області стратегії регіонального розвитку, 

узгодженої з положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. На сьогодні в Україні стратегії 
розвитку до 2015 року мають всі регіони, крім Дніпропетровської області. При цьому, При цьому, стратегія розвитку 
Дніпропетровської області перебуває у стадії розробки (відповідну робочу групу створено розпорядженням голови 
облдержадміністрації 21.02.2011 р.). Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №751 затверджено порядок 
та процедуру підготовки, укладання та виконання Угоди, її типову форму тощо. Проте на сьогодні з 27 регіонів такі угоди укладено 
лише з шістьма: Донецькою, Львівською, Вінницькою, Волинською, Івано-Франківською та Херсонською областями.  

Угода щодо регіонального розвитку Донецької області. 
Угоду укладено 15 вересня 2007 року, підписано Першим віце-прем’єр-міністром України М. Азаровим та головою 

Донецької обласної ради А. Близнюком. Кінцевим терміном дії угоди визначено 31 грудня 2011 року. 
Угодою передбачена реалізація 50 спільних проектів у наступних напрямах:  
I. Розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі, у тому числі: 
- підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі та розв‘язання проблем життєдіяльності територій 

вугледобування; 
- передача у спільну власність територіальних громад області від вугільних підприємств об’єктів житлово-комунального 

господарства. 
II. Надійне та ефективне функціонування всіх систем життєзабезпечення у населених пунктах, у тому числі: 
- комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець–Донбас та Другого Донецького водопроводу; 
- відновлення житлового фонду, який постраждав внаслідок проведення гірничо-добувних робіт. 
III. Створення ефективної системи в галузі охорони навколишнього природного середовища, у тому числі:  
- будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів; 
- охорона навколишнього природного середовища від забруднення небезпечними відходами; 
- збереження та відновлення природно-заповідного фонду; 
- будівництво об’єктів водовідведення в населених пунктах. 
IV. Розбудова та модернізація інфраструктури, у тому числі:  
- розвиток мережі автомобільних доріг; 
- розвиток транспортної інфраструктури; 
- будівництво, капітальний ремонт, оснащення студентських та інших гуртожитків; 
- будівництво і модернізація закладів культури та організації дозвілля; 
- реконструкція спортивних споруд. 
Орієнтовний обсяг фінансування спільних проектів в рамках 4-річної Угоди визначено на рівні 3 510,4 млн. грн. У тому 

числі: на частку фінансування з державного бюджету припадає 82,6 %; з місцевих бюджетів – 6,7 %; з інших джерел – 10,7 %. 
Обсяги фінансування по роках розподілені нерівномірно, у залежності від стадії реалізації спільних проектів за Угодою. Так, у 2008 
році було заплановано профінансувати 30,2 %; у 2009 році – 36,0 %; у 2010 році – 19,0 % та у 2011 році – 14,7 % загального обсягу 
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за Угодою.  
Основне фінансове навантаження з виконання проектів в рамках Угоди лягає на державний бюджет. Передбачено, що 

частка держбюджету у фінансуванні проектів зростатиме від 75,5 % у 2008 році до 89,7 % у 2011 році, натомість, частка „інших 
джерел” скорочуватиметься від 18,3 % до 1,7 % відповідно. Частка фінансування з місцевих бюджетів не підлягатиме суттєвим 
змінам. 

Найбільший обсяг фінансування проектів за Угодою закріплено за Державною службою автомобільних доріг України (25,6 
%), Міністерством транспорту та зв’язку України (23,7 %), Міністерством вугільної промисловості України (13,1 %) та 
Міністерством житлово-комунального господарства України (10,3 %) тощо; 7,7 % фінансування має забезпечити КП 
„Міжнародний аеропорт Донецьк”, 5,8 % – Донецька обласна рада. 

Виконання Угоди за підсумками 2008 року та очікуване виконання у 2009-2011 роках характеризуються наступними 
показниками: 

1) фактичне фінансування спільних заходів за Угодою у 2008 році склало 72,2 % (недофінансовано 294,8 млн. грн. при 
передбаченому обсязі 1 060 млн. грн.). Відповідно, фінансування з держбюджету здійснено на 87,3 % від передбаченого обсягу, з 
місцевих бюджетів – на 90,2 %, з інших джерел фінансування – лише на 3,4 %; 

2) з 50 проектів в рамках угоди у 2008 році фінансування передбачено по 46 проектах, при цьому в повному або частковому 
обсязі профінансовано лише 26 з них. Взагалі у 2008 році не були профінансовані такі проекти, передбачені в Угоді: 

- „Модернізація вакуум-насосних станцій, дегазаційних систем та будівництво когенераційних станцій на 13 шахтах 
Донецької області” (на 2008 рік передбачено 101,7 млн. грн., всього за Угодою – 406,6 млн. грн. або 11,6 % загального обсягу 
фінансування). В результаті реалізації цього проекту очікується підвищення рівня безпеки праці, стабілізація рівня видобутку 
високоякісної вугільної продукції та зростання обсягів альтернативного палива до 536 млн. куб. м. на рік; 

- „Будівництво нового аеровокзального комплексу” (на 2008 рік передбачено 163 млн. грн., всього за Угодою – 269,4 млн. 
грн. або 7,7 % загального обсягу фінансування). Результатом реалізації цього проекту має стати поява нового аеровокзалу площею 
31,5 тис. кв. м. і пропускною спроможністю 2000 пасажирів на годину, збільшення у 2011 році кількості відправлених пасажирів у 
2 рази, повітряних суден – у 1,2 разу, отримання за 2010-2011 роки додаткових доходів у сумі 40 млн. грн. тощо; 

- „Передача у комунальну власність об'єктів житлово-комунального господарства від вугільних підприємств” (на 2008 рік 
передбачено 40 млн. грн., всього за Угодою – 69,5 млн. грн. або 1,9 % загального обсягу фінансування). В результаті реалізації 
цього проекту очікується отримання додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів 
соціального призначення в обсязі 30,4 млн. грн.; спрямування додаткових коштів на виробничі потреби вугільних підприємств у 
сумі 110,5 млн. грн., покращення якості послуг тощо; 

- „Реконструкція 83 будинків у м. Дзержинську” (на 2008 рік передбачено 15,2 млн. грн., всього за Угодою – 54,1 млн. грн. 
або 1,5 % загального обсягу фінансування). В результаті реалізації цього проекту очікується досягнення економії енергоресурсів на 
30 %; подовження строку експлуатації будівель на 20 років. 

3) В розрізі розпорядників коштів держбюджету, відповідальних за виконання проектів в рамках Угоди, у 2008 році взагалі 
не фінансувались заходи Міністерства вугільної промисловості України, Міністерства промислової політики України та Державної 
служби автомобільних доріг України. 

4) На 2010 рік Угодою передбачено фінансування проектів у розмірі 668,3 млн. грн., при цьому внаслідок недофінансування 
у 2008 і 2009 роках реальна фінансова потреба на виконання проектів за Угодою у 2010 році, за оцінками Донецької обласної ради, 
склала 2 088 млн. грн., тобто втричі більше від початково передбаченої суми. 

5) На 2011 рік Угодою передбачено фінансування проектів у розмірі 516,8 млн. грн. Реальна фінансова потреба на 
виконання проектів за Угодою у 2011 році, за оцінками Донецької обласної ради, складе 814,5 млн. грн., тобто у півтора разу 
більше від початково передбаченої суми. 

6) За умови фінансування проектів протягом терміну, що залишився до кінця дії Угоди, Донецькою обласною радою 
визначено, що загальний фактичний обсяг фінансування становитиме 4 314,4 млн. грн. (123% від початково передбаченого 
обсягу). 

Пріоритетні напрями розвитку Донецької області, закладені в основу Угоди, фактично визначені Державною стратегією 
регіонального розвитку, при тому, що Стратегія економічного та соціального розвитку Донецької області містить більш широкий 
перелік пріоритетів. Тому можна констатувати, що укладена Угода першочергово спрямована на вирішення короткострокових та 
середньострокових поточних (локальних) соціально-економічних проблем регіонального розвитку та має слабку орієнтованість на 
довгострокову перспективу. 

Угода щодо регіонального розвитку Львівської області. 
Угоду укладено 17 червня 2009 року, підписано Прем’єр-Міністром України Ю. Тимошенко та головою Львівської 

обласної ради М. Сеником. Кінцевим терміном дії угоди визначено 31 грудня 2013 року. 
Угодою передбачена реалізація 62-х спільних проектів у наступних напрямах:  
I. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості, у тому числі: 
- реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії; 
- подолання соціальних та екологічних наслідків, пов’язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт; 
- будівництво шахти № 3 “Червоноградська”. 
II. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів, у тому числі: 
- забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові; 
- будівництво соціально важливих об’єктів регіону; 
- розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового 

телерадіомовлення; 
- поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення і 

штучних споруд на них. 
III. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища, у тому числі: 
- здійснення заходів щодо мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів; 
- формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідного фонду; 
- будівництво об’єктів водовідведення у населених пунктах. 
IV. Збереження історико-культурної спадщини, у тому числі: 
- проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів культурної спадщини. Розроблення історико-містобудівної 

документації; 
- збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури і монументального 

мистецтва; 
- проведення комплексу заходів з охорони та використання об’єктів культурної спадщини м. Львова; 
- розвиток історико-культурних заповідників. 
Орієнтовний обсяг фінансування за Угодою визначено на рівні 3 255,9 млн. грн. При цьому, 56,6 % фінансування припадає 

на державний бюджет, 41,1 % - на місцеві бюджети, решта 2,3 % - на інші джерела, у тому числі, приватний капітал. 
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Протягом 2009 року заплановано профінансувати 18,4 % загальної суми, у 2010 році – 33,5 %, у 2011 році – 23,4 %, у 2012 
році – 14,7 % та у 2013 році – 9,9 %. Частка державного фінансування за Угодою збільшиться від 54,2 % у 2009 році до 83,8 % та 
89,9 % у 2012 та 2013 роках відповідно. Частка фінансування з місцевих бюджетів зменшиться з 44,1 % у 2009 році до 13,9 % та 7,9 
% у 2012 та 2013 роках відповідно. Частка інших джерел залишиться практично незмінною. 

Найбільшими проектами в рамках Угоди є: 
- „Будівництво та реконструкція автомобільних доріг комунальної власності” (1 090,1 млн. грн. або 33,5 % загального 

обсягу фінансування). Результатом реалізації цього проекту стане підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

- „Збереження та використання будівлі Національного академічного українського драматичного театру ім. 
М. Заньковецької” (300 млн. грн. або 9,2 %); 

- „Будівництво та реконструкція об’єктів водозабезпечення та водовідведення” (261,3 млн. грн. або 8,0 %), що забезпечить 
безперебійне водопостачання; 

- „Будівництво обходу м. Рави-Руської, населених пунктів на автомобільній дорозі М-09 Львів — Рава-Руська” (226,6 млн. 
грн. або 7 %), що має створити безпечні умови для швидкісного і комфортного руху. 

Особливістю Угоди щодо розвитку Львівської області є значна увага до проектів збереження і розвитку історико-
культурної спадщини. На цей напрям передбачено 593,6 млн. грн. або понад 18 % загального обсягу фінансування.  

Загалом, якщо порівнювати Угоди щодо розвитку Донецької та Львівської областей, то, за приблизно рівних обсягів 
фінансування (різниця складає лише 8 % на користь Донецької області), Угода щодо розвитку Львівської області, по-перше, більш 
наближена до пріоритетів, визначених у регіональній стратегії розвитку до 2015 року, а по-друге, передбачає раціональніші 
пропорції джерел фінансування проектів, у тому числі – з меншою часткою державної участі. Позитивним є те, що одним з 
напрямів Угоди визначено реструктуризацію базових галузей промисловості – хімічної та гірничодобувної, тоді як Угода щодо 
розвитку Донецької області у частині розвитку промислових об’єктів зорієнтована виключно на підтримку вугільної галузі та 
усунення негативних наслідків її функціонування. 

Загалом, практика укладання та реалізації Угод щодо регіонального розвитку засвідчила їх наступні особливості: 
- тривалість процедур розробки і укладання Угод у часі. Так, з моменту підписання протоколу намірів про укладання Угод 

до моменту їх фактичного підписання пройшло: для Донецької області – трохи менше 1 року; для Львівської області – 1 рік 9 
місяців; 

- залежність процедур розробки і укладання Угод від політичної кон’юнктури. Хоча зміна керівництва однієї зі сторін 
Угоди де-юре і не є підставою для розірвання чи зміни її умов, проте де-факто вплив політичного фактора безумовно, перешкоджає 
своєчасній та у повному обсязі її реалізації (а також може впливати на визначення частки фінансування з державного бюджету). 
Укладання Угоди щодо розвитку того чи іншого регіону може використовуватись як інструмент у боротьбі за електоральні 
симпатії; 

- пріоритет щодо укладання Угод для регіонів з високим та середнім рівнем розвитку, у тому числі через порівняно менший 
обсяг необхідного фінансування проектів в рамках Угоди та можливість залучення місцевого капіталу. Натомість, досі не укладено 
Угоди розвитку тих регіонів, які найбільше потребують застосування ефективних механізмів та інструментів стимулювання 
соціально-економічного розвитку, мають відсталу інфраструктуру, несприятливе життєве середовище та в цілому демонструють 
ознаки депресивності; 

- переважне спрямування укладених Угод на вирішення проблем у сфері житлово-комунального господарства, інженерних 
мереж та локальної інфраструктури, а також серйозна увага до інфраструктурних проектів національного масштабу, у тому числі 
пов’язаних з підготовкою і проведенням фінальної частини ЄВРО-2012. Так, на будівництво та відновлення житлового фонду 
Угодою щодо розвитку Донецької області заплановано 354,1 млн. грн., що складає 10 % загального обсягу фінансування; на 
фінансування проектів у рамках підготовки до ЄВРО-2012 передбачено 2 089,6 млн. грн. або 59,5 % загального обсягу. Угодою 
щодо розвитку Львівської області на проекти в рамках підготовки до ЄВРО-2012 передбачено 526,2 млн. грн., що складає 16 % 
загального обсягу фінансування;  

- різна структура джерел фінансування укладених Угод. Крім різної частки участі держави, різняться також і пропорції 
інших двох джерел фінансування Угод. Так, частки фінансування з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування проектів 
Угоди щодо розвитку Донецької області складають, відповідно, 6,7 % та 10,7 %; тоді як для Львівської області ці показники 
складають, відповідно, 41,1% та 2,3 %. Такі структурні пропорції джерел фінансування пов’язані як з галузевим спрямуванням 
проектів, так і з наявністю потужного приватного капіталу, що потенційно може залучатися до фінансування проектів в рамках 
Угоди.  

З огляду на це, перешкодами для ефективного використання Угод щодо регіонального розвитку як ефективного 
інструмента встановлення договірних відносин між центром та регіонами, на нашу думку, є такі: 

1) Прорахунки та недоліки процесів стратегічного планування розвитку регіонів, зокрема: 
- відсутність у деяких регіонів затверджених стратегій розвитку до 2015 року (Дніпропетровська і донедавна АР Крим та 

Харківська області); 
- надмірна формалізація процедур розробки і затвердження стратегій. Так, шаблонне використання розробниками стратегій 

відповідних Методичних рекомендацій Міністерства економіки України хоча й спрощує перебіг бюрократичних процедур та 
підвищує шанси регіону на позитивне вирішення питання про укладання Угоди, але при цьому залишає поза увагою значну 
частину важливих проблем місцевого розвитку тієї чи іншої території; 

- декларативний характер більшості стратегій розвитку регіонів. В процесі розробки та прийняття стратегії розвитку 
відповідного регіону до 2015 року, у більшості випадків, рішеннями обласних державних адміністрацій їх зміст визначається як 
обов’язковий до виконання документ (але фактично, часто він є далеким від реальних потреб місцевого розвитку та можливостей 
його ресурсного забезпечення).  

2) Наявність конфліктів між обласними державними адміністраціями, обласними радами та групами впливу на рівні 
регіону, а також різні бачення пріоритетів розвитку регіону, що суттєво перешкоджає своєчасній підготовці відповідних 
регіональних стратегій. Наприклад, ряд регіонів (зокрема, Херсонська, Житомирська, Луганська, Запорізька Тернопільська області 
тощо) затвердили стратегії розвитку на період до 2015 року лише у 2008 році, при тому, що Постанова Кабінету Міністрів від 21 
липня 2006 року №1001 зобов’язала всі регіони подати проекти стратегій на затвердження обласних рад у тримісячний термін.  

3) Невизначеність статусу та інертність центральних органів виконавчої влади щодо підготовки та укладання Угод. 
Координацію діяльності центральних і місцевих органів влади щодо розроблення та виконання планів заходів щодо реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку мало здійснювати Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. На 
сьогодні ці функції повністю покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.  

Висновки. Запровадження договірних відносин між Кабінетом Міністрів України та обласними радами потенційно є 
ефективним інструментом стимулювання розвитку регіонів. Поряд з цим, досвід укладання та реалізації Угод щодо розвитку 
Донецької та Львівської областей засвідчив, що в умовах дефіциту фінансових ресурсів, запровадження жорсткої економії 
бюджетних коштів тощо, збільшується кількість напрямів та положень Угод, які потребують удосконалення.  

Шляхами підвищення ефективності договірних механізмів участі держави у підтримці регіонального розвитку в рамках 
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угод є наступні: 
- ліквідація наявних недоліків та суперечностей у процедурах практичного втілення угод та оптимізація співвідношення 

повноважень профільних міністерств і відомств у сфері укладання та реалізації угод; 
- наближення напрямів фінансування в рамках угод до пріоритетів, визначених у Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 20015 року та відповідних регіональних стратегій за умови їх перегляду та уточнення; 
- раціоналізація пропорцій джерел фінансування проектів, зокрема, у напрямі зменшення частки державної участі та 

збільшення приватного та місцевого капіталу; 
- врахування регіональної специфіки та потенціалу місцевого приватного капіталу, що потенційно може залучатися до 

фінансування проектів в рамках угод; 
- першочергове врахування в угодах регіональних проектів в рамках підготовки до проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи з футболу 2012 року;  
- спрямування коштів на реструктуризацію базових галузей промисловості та усунення негативних соціальних та 

екологічних наслідків реформ; 
- чітке визначення повноважень сторін, спільної відповідальності уряду і місцевої влади за кінцевий результат реалізації 

договірних зобов’язань. 
Крім цього, необхідно: 
1. Удосконалити порядок та умови фінансування спільних заходів в рамках Угод, у тому числі: 
- внести зміни до Типової Угоди щодо регіонального розвитку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.2007 року №751, зокрема, доповнити п. 3.3. абзацом такого змісту: 
„Невідкладно та у повному обсязі в порядку, визначеному у додатку 2 до угоди, фінансуються спільні заходи, визначені 

сторонами як такі, що мають загальнонаціональне та/або першочергове значення для розвитку регіону”; 
- Донецькій обласній державній адміністрації: звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 

Міністерства фінансів України з пропозицією щодо визнання пріоритетними для першочергового фінансування у 2011 році 
наступних спільних заходів у рамках Угоди: 

„Завершення будівництва кільцевого обходу м. Донецька між Дніпропетровським та Маріупольським напрямком” 
(орієнтовний обсяг фінансування 900 млн. грн.) 

„Будівництво штучної злітно-посадкової смуги” (830,99 млн. грн.) 
„Будівництво нового аеровокзального комплексу” (269,4 млн. грн.) 
„Реконструкція спортивних комплексів і споруд, у т.ч. РСК „Олімпійський”, стадіону МФК „Максі”, стадіону „Західний”, 

стадіону „Азовець” (89,3 млн. грн.); 
- Львівській обласній державній адміністрації: звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 

Міністерства фінансів України з пропозицією щодо визнання пріоритетними для першочергового фінансування у 2011 році 
наступних спільних заходів в рамках Угоди: 

„Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів згідно з Державною цільовою програмою підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (136,9 млн. грн.) 

„Реконструкція та капітальний ремонт доріг міжміського сполучення” (162,6 млн. грн.) 
„Будівництво обходу м. Рави-Руської, населених пунктів на автомобільній дорозі М-09 Львів — Рава-Руська” (226,6 млн. 

грн.) 
Зазначені спільні заходи мають бути першочергово реалізовані в рамках підготовки до проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи з футболу 2012 року;  
2. Прискорити процедури укладання Угод щодо регіонального розвитку та забезпечити їх прозорість, у тому числі:  
- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України: завершити розгляд проекту Протоколу намірів та проекту Угоди 

щодо регіонального розвитку Луганської області та винести на схвалення Кабінету Міністрів України з метою укладання і початку 
реалізації Угоди у 2012 році; 

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:: включити до плану роботи на ІІ півріччя 2011 року укладання 
Угоди щодо розвитку Кіровоградської, Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Закарпатської та Хмельницької областей (ці 
регіони за обсягом виробництва валового регіонального продукту на одну особу стабільно займають останні місця з-поміж 
регіонів, тобто відповідають законодавчо визначеним критеріям депресивності); активізувати в регіонах консультаційну та 
науково-методичну роботу щодо розробки та укладання Угод щодо регіонального розвитку; 

- на виконання пп. 4.4. Угод щодо розвитку Донецької та Львівської областей забезпечувати оприлюднення результатів 
виконання Угод у встановленому порядку. 

Впровадження запропонованих заходів дозволить не лише прискорити укладання Угод з регіонами України, але й 
підвищить ефективність та забезпечить реальний цільовий характер реалізації проектів в рамках Угод, що вже укладені. 

 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено передумови та інституційне підґрунтя застосування Угод щодо регіонального розвитку як інструмента встановлення 
договірних відносин між державою та регіонами; визначено переваги договірних відносин між урядом та обласними радами.  
Проаналізовано основні напрями та фінансові показники укладених Угод між Кабінетом Міністрів України, Донецькою та 
Львівською обласними радами. Виявлено ключові характеристики, проблеми та перешкоди ефективної реалізації Угод щодо 
регіонального розвитку. Розроблено пропозиції щодо прискорення укладання та підвищення ефективності реалізації укладених 
Угод. 
Ключові слова: регіональний розвиток, стимулювання розвитку регіонів, стратегія розвитку регіону, Угода щодо регіонального 
розвитку, концентрація ресурсів, договірне фінансування проектів 
РЕЗЮМЕ 
Исследованы предпосылки и институциональный базис применения Соглашений по региональному развитию как инструмента 
обеспечения договорных отношений между государством и регионами; определены преимущества таких договорных отношений 
между правительством и областными советами.  
Проанализированы основные направления и финансовые показатели заключенных Соглашений между Кабинетом Министров 
Украины, Донецкой и Львовской областными советами. Выявлены ключевые характеристики, проблемы и препятствия 
эффективной реализации Соглашений по региональному развитию. Разработаны предложения по ускорению заключения новых и 
повышению эффективности реализации ранее заключенных Соглашений. 
Ключевые слова: региональное развитие, стимулирование развития регионов, стратегия развития региона, Соглашение по 
региональному развитию, концентрация ресурсов, договорное финансирование проектов 
SUMMARY 
The preconditions and institutional framework of the Agreements on regional development as the instrument of contractual relationships 
between state and regions studied; advantages of contractual relations between the government and regional councils discovered. 
The main trends and financial performance of the agreements signed between the Government of Ukraine, Donetsk and Lviv oblast councils 
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analyzed. Main features, challenges and obstacles to the effective implementation of agreements on regional development discovered. The 
proposals made on further agreements conclusion and increasing the effectiveness of the agreements already concluded. 
Keywords: regional development, stimulation of regional development, regional development strategy, the Agreement on regional 
development, resources concentration, projects contractual financing 

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: 
НІСД, 2007. – с.17-18. 
2. Долішній М., Мошенець О. Ринкові механізми регіонального управління // Регіональна економіка.-2001.-№1.-С.7-17.  
3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2006 р. №1001. - Офіційний вісник України, 2006 р., № 30. – с. 36 
4. Про стимулювання розвитку регіонів. Закон України від 08.09.2005 р. №2850-IV. – Відомості Верховної Ради України, 2005, 
№51. – с.548. 

 
 
УДК 338 
 

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Захаров И.В.,к.э.н., Группа ГАЗ, Россия 
 

Модернизация означает изменение характера функционирования системы, установление новых внутрисистемных связей. 
Ее содержанием является наращивание потенциала российской экономики посредством повышения инновационной активности 
участников рынка. Инновационная деятельность придает имеющимся ресурсам способность наращивать свои возможности, она 
создает новые ресурсы.  

Опыт многих стран показывает, что стратегию модернизации определяет сплоченная элитная группа, обладающая 
большим ресурсом власти. Такая группа сегодня в России есть. Успех модернизации зависит от того, насколько этой группе 
удается объединить различные элитные группы на основе общего видения будущего страны и общих ценностей, а затем вовлечь в 
процесс модернизации основные социальные группы населения. Татьяна Гурова права, говоря о том, что для долгосрочного успеха 
модернизации Росси недостаточно такого сильного стимула как получение экономических преимуществ для нашей страны и ее 
отдельных социальных групп [1]. В центре российской модернизации должны находиться нация и человеческая личность, что 
означает формирование политического и нравственного аспектов экономического обновления общества.  

Проблема в том, что сегодняшние нравственные ценности и нормы некоторых важных элитных групп и социальных слоев 
населения не соответствуют стратегии модернизации, и это не позволит нам создать инновационную экономику ни к 2020 году, ни 
к 2050 году. Какие ценности должны господствовать в нашем обществе, чтобы модернизация экономики была успешной? С 
помощью каких инструментов мы можем поддерживать эти ценности? 

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
Необходимо проводить национально ориентированную модернизацию, социальной основой которой станут люди, 

эффективно развивающие самую современную рыночную экономику и связывающие с Россией свою судьбу. Эти люди хотят 
создать страну, в которой будут счастливы их дети и внуки.  

Нравственный аспект российской модернизации заключается в формировании таких правил поведения, таких духовных и 
душевных качеств, которые необходимы людям для принятия и реализации стратегии обновления нашей страны. Для 
осуществления прорыва необходимо, чтобы элита и ее последователи обладали ключевыми ценностями и смыслом, выходящим за 
пределы стремления к прибыли и собственного обогащения. Иными словами, речь идет о поддержании  нравственных норм и 
культуры, стимулирующих запуск новых спиралей роста в процессе модернизации. 

Но если политический аспект модернизации осознается нашей элитой, то нравственный аспект явно 
недооценивается.  

К чему может привести трансформация экономики без опоры на нравственные нормы, мы видели в 90-е гг. Нет никакого 
оправдания стремительному разрушению экономического потенциала страны. Ибо разрушение потенциала делает неизбежным 
появление следующих кризисов. Оно безнравственно как по отношению к живущим сегодня, так и по отношению к будущим 
поколениям.   

Безнравственно стремительное обогащение немногих при обнищании огромного числа их сограждан. В 90-х гг. 
немногочисленные представители приближённого к власти бизнеса неоправданно получали огромные доходы, а реальные доходы 
большинства жителей страны снижались. Российская элита была расколота, не существовало общих ценностей и общего 
представления о будущем страны и путях движения к этому будущему. В этих условиях в некоторых элитных кругах считалось 
возможным реализовать свои личные интересы в ущерб национальным. Западные аналитики отмечают, что такое было 
невозможным в нашей стране в предшествующий период. 

В кризисе 90-х годов произошло не  нравственное обновление, а разрушение нравственности экономической системы, 
были потеряны моральные и нравственные ориентиры. В результате российская экономика стала развиваться не в интересах 
большинства населения, а в интересах немногих, что резко снижало ее эффективность и устойчивость.  

Среди значительной части российской элите получило распространение представление о том, что для построения 
эффективной рыночной экономики необходимо стремительное и глубокое разрушение структур существующего государства, 
чтобы уничтожить любую возможность сопротивления реформам. Государство рассматривалось как основной и самый 
могущественный противник преобразований, а не как инструмент согласования интересов различных социальных групп. 

Мы наблюдали временную стабилизацию страны в экономически неэффективном равновесии с высокой вероятностью 
последующего нарастания дезорганизации экономики. Что и происходило в России до тех пор, пока не была осознана 
неадекватность проводимой экономической политики.  

Если бы в 90-е гг. удалось предотвратить или ослабить нравственный кризис, то экономический кризис был бы 
значительно менее продолжительным и разрушительным. Нравственный кризис был и предпосылкой, и последствием 
экономического кризиса. 

За последующие восемь восстановительного роста российская элита стала более сплоченной, постепенно формируется 
национальный консенсус относительно будущего страны. И вместе с тем в российской элите сформировались группы политиков и 
топ-менеджеров, которые привыкли  управлять в тепличных условиях, когда  все рынки растут, нет сильной конкуренции и не 
нужны крупные инвестиции в новые технологии, а население не интересуется политикой. Они не обладали такой 
целеустремленностью и решительностью, которая заставляла бы делать все, что было в их силах, для процветания своих 
организаций и нашей страны. Они не связывают удовлетворение своих интересов с самостоятельной экономической стратегией 
российского государства на мировых рынках, следовательно, не являются национальной элитой. Они полагали, что российское 
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государство не способно создать условия для модернизации, и не хотели участвовать в долгой и трудной работе по обновлению 
России и усилению ее позиций на мировых рынках.  

Остается крайне низким уровень расходов на создание новых товаров, разработку и внедрение новой техники и 
технологий; расходы бизнеса на инновации сопоставимы с расходами на благотворительность, содержание политических партий, 
футбольных клубов, взятки. Это свидетельствует не об отсутствии средств, а о специфической шкале ценностей у многих 
отечественных предпринимателей. 

Ценности таких собственников и руководителей стали мощным тормозом для модернизации. Именно разрушение их 
нравственных норм способствовало тому, что конкуренция за новые технологии подменяется конкуренцией за источники власти. 
Часто личные эгоистические интересы собственников и руководителей  
преобладают над национальными, все больше присваивается чужой неоплаченный труд. Как справедливо отмечают В. Вишневский 
и Д. Дементьев, эгоистическое поведение собственников в период рыночных реформ является причиной многих наших проблем 
[2]. И это безнравственно.  

Такое поведение наблюдалось в разное время в разных странах, оно не является чем-то необычным. Переход предприятий 
от неэффективных российских собственников к более эффективным российским собственникам ускоряет наше экономическое 
развитие и создает предпосылки для модернизации экономики. Массовую продажу ведущих предприятий, нуждающихся в 
модернизации, иностранным собственникам, не проводят государства, обладающие большими внутренними рынками и 
реализующие самостоятельную экономическую политику развития. Чтобы привлекать из-за рубежа инвестиции и новые 
технологии (а они нам жизненно необходимы как рычаг подъема России), мы можем использовать самые разные инструменты, 
эффективность которых многократно доказана. Но ориентируясь при этом на интересы национального бизнеса, национальной 
политической, технократической и интеллектуальной элиты, российских граждан. Так действуют все развитые страны. 

Сейчас формируются разнообразные инструменты обновления нашей страны, и они сводятся в единую систему, потому 
что необходима системная модернизация общества. Изменение поведения людей будет происходить вследствие изменения их 
ценностей, убеждений и установок таким образом, что все больше и больше поведение руководителей (и широких масс) будет 
определяться высшими ценностями и нравственными нормами: совесть, гражданственность, верность долгу, служение людям и 
Родине. Мы полагаем, что это общий мировой тренд. Именно такие руководители, которых Д. Коллинз и его коллеги назвали 
руководителями пятого уровня [3], добились выдающихся долгосрочных результатов работы своих компаний, создавая 
национальных и международных лидеров. 

По мере реализации стратегии модернизации из российской элиты будут выпадать те, кто живёт по иным принципам, 
ставит выше всего корысть или гордыню; а нравственные руководители, способные выращивать «национальных чемпионов», 
будут пополнять российскую элиту. 

Но это не стихийный процесс. Привлечение талантливых лидеров и широких масс к модернизации России потребует 
разработки и реализации мощных коммуникационных программ, направленных на усиление нравственных основ модернизации, 
однако необходимость таких программ явно недооценивается национальной элитой. 

 
КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ 
Рассмотрим каналы коммуникации, оказывающие сильное влияние на формирование нравственных ценностей и норм - это 

система образования, внутрифирменные коммуникации и средства массовой информации.  
ОБРАЗОВАНИЕ. В России уже есть и будут развиваться конкурентоспособные (мирового уровня) центры подготовки 

элиты. Основная задача элитных образовательных центров – сформировать национально ориентированную элиту мирового уровня, 
которая работала бы на благо всего нашего общества, нации и государства, обладала бы необходимыми для этого нравственными и 
духовными ценностями.  

Эти люди будут иметь разные профессии, и работать в разных сферах деятельности, у них будут разные интересы, но они 
считают себя единомышленниками, членами одной команды. Российская элита эпохи модернизации видит смысл своей жизни не в 
личном обогащении, а создании фирм – «национальных чемпионов», в построении эффективной российской экономики и сильного 
государства, в достижении высокого жизненного уровня соотечественников.  

Эти люди понимают, что придется работать много и тяжело, но они готовы к этому и хотят этого. Они станут частью 
мировой элиты и будут преданы России, потому что в нашей стране для них создаются наилучшие условия, позволяющие нашим 
лидерам использовать свои творческие способности и реализовать свои идеи. 

Известно, какие инструменты формирования элиты будут использованы, нужна политическая воля: четко поставить задачи 
и выделить необходимые ресурсы. 

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ. Как показывает российский и зарубежный опыт, когда компании 
развиваются или реорганизуются, глубокие перемены могут вызвать у работников страхи, стрессы и усилить социальную 
напряженность, что обычно недооценивают руководители. Именно в эти периоды важно четко обозначить нравственные 
ориентиры преобразований. 

Как показывают исследования, на отношение к переменам влияет уровень информированности работников о том, что 
происходит и будет происходить в компании. Если информации недостаточно, то усиливается страх перед будущим, широко 
распространяются слухи. Сравним результаты проведенного нашего опроса на российском машиностроительном предприятии1 и 
исследования, проведенного в Великобритании в компании Hoechst UK [4, C. 108].  

На вопрос,  пожалуйста, оцените, дает ли предприятие Вам слишком много, слишком мало или столько, сколько нужно 
информации о ..., были получены следующие ответы: 

Таблица 1 
Уровень информированности работников предприятий (в % к числу опрошенных) 

лишком мало о … Российское 
предприятие  

Компания 
Hoechst UK 

...причинах основных решений 82 77 

...планах предприятия на будущее 81 64 

...новой продукции предприятия 74 56 

...предстоящих изменениях на вашем рабочем месте 64 50 
…непосредственно вашей работе 48 57 
...деятельности вашего отдела, цеха 43 51 

 
Нетрудно заметить сходство оценок: примерно одинаковы и общий уровень неудовлетворенности получаемой 

информацией, и структура этой неудовлетворенности. Это предприятия разного типа, работающие на разных рынках и в разных 

                                                           
1 Исследование проведено в Нижнем Новгороде под руководством В.Я. Захарова в 2002 г. и 2005 г. (две волны), в каждой волне 
опрошено 400 работников предприятия. 
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странах, у них различные стратегии, стадии жизненного цикла (одно выходит из кризиса, другое стремительно развивается). Вот 
что у них общее: оба предприятия проводят быстрые и радикальные преобразования, которые меняют их структуру и позиции на 
рынке.  

Можно предположить, что уровень и структура неудовлетворенности работников информацией определяются не столько 
особенностями рынка, типом, стадией жизненного цикла или стратегией предприятий, сколько глубиной и скоростью проводимых 
преобразований [5]. Следовательно, чем выше темпы и глубина модернизации, тем больше должны быть коммуникационные 
бюджеты и эффективнее коммуникационные программы (точнее и сильнее воздействовать).  

В процессе трансформации повышается неустойчивость экономической системы, которая становится очень 
чувствительной к внешним и внутренним воздействиям. Чем стремительнее и глубже преобразования, тем они менее управляемы и 
предсказуемы. Коммуникационные программы направлены на минимизацию рисков, связанных со снижением управляемости 
экономической системы в процессе ее модернизации. Недооценка значения коммуникационных программ может привести к 
новому кризису или катастрофе. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. В 90-е годы устойчивое 
снижение качества человеческого и социального капитала поддерживалось специальными коммуникационными программами. 
Основным каналом реализации коммуникационных программ, разрушающих человеческий и социальный капитал, становится 
телевидение как наиболее эффективное средство воздействия на население. К примеру, любимые герои любимых телесериалов 
непрерывно курили и пили,  а значительную часть экранного времени они были заняты грязными разборками с драками и 
стрельбой. А ведь с помощью искусства, через подражание героям, формируется наше отношение друг к другу и к окружающему 
миру, ценности нашего общества, его идеология, которая может ускорять или затормозить модернизацию экономики. 

В 2006 г. количество россиян, с недоверием относящихся к окружающим, почти в 4 раза превышает количество тех, кто 
доверяет другим людям (56,4% против 15,2%). На протяжении предыдущих 15 лет, отмечает Полина Козырева, усилились 
подозрительность, настороженность и недоверие в обществе [6]. Между тем известно, что только сильный социальный капитал 
позволяет создать сильное государство и сильный рынок.  

Стратегия модернизации достигнет своих целей, если она основывается на усилении социального и человеческого 
капитала. Необходимо ликвидировать коммуникационные программы, разрушающие человеческий капитал, и заменить их новыми, 
ориентированными на его развитие. Новые коммуникационные программы не только должны основываться на высоких 
нравственных ценностях, но и активно поддерживать эти ценности во всех социальных группах населения. 

Понятно, что и как следует делать. Сорок лет назад на экранах телевизоров в Европе и Америке происходило примерно 
тоже, что и у нас.  А сегодня реализуются мощные коммуникационные программы, финансируемые государством и бизнесом, 
направленные на усиление нравственных ценностей и формирование инновационной национальной культуры. Более половины 
рынка рекламы в развитых странах – это социальная реклама. Формируется культ здорового образа жизни и восторженное 
отношение к творческим личностям. В сознание общества внедряются модели поведения, соответствующие инновационной 
экономики. 

Базовые ценности нашего народа, связанные с его выживанием, – труд, семья, служение обществу, коллективизм, - не 
меняя своей сути, на каждом этапе развития страны находят свои формы проявления. Одновременно происходит формирование и 
развитие ценностей, адекватных новым внешним и внутренним условиям развития общества, его стратегии. 

Сегодня нам необходимы новая коммуникационная стратегия и новые коммуникационные программы, формирующие 
национальные модели образа жизни в инновационном обществе. На наш взгляд, опорными точками новых коммуникационных 
программ являются три ценностные позиции. 

1. В процессе перехода на инновационный путь развития в обществе возникает запрос на умное и увлекательное 
телевидение, которое позволит россиянам реализовать интерес к знаниям, желание творить и совместно создавать будущее, а эти 
ценности являются фундаментальной особенностью нашего национального характера. В связи с этим необходимо показывать, как 
рождаются открытия и изобретения, давать успешные примеры технического творчества в России и за рубежом, способствовать 
тому, чтобы научно-техническое творчество высоко оценивалось обществом, было доступным талантливым людям.  

2. Чтобы российская экономика развивалась высокими темпами, нужно здоровое, растущее и мотивированное население. 
Коммуникационные программы должны быть направлены на формирование здорового образа жизни, уверенности в себе, в своих 
способностях и возможностях. Прежде всего, необходимо разрушить нелепые мифы о пьянстве и лени россиян, противоречащие 
историческим фактам. 

3. В России, отличающейся разнообразием природных, экономических и социальный условий, стратегия обновления 
экономики достигнет поставленных целей только в том случае, если: 1) ведущие социальные группы объединены общими целями, 
2) активно участвуют в преобразованиях и 3) стремятся помогать друг другу. Понимание этого формировалось на протяжении 
веков, соответствующие нравственные ценности закрепились в православной культуре, и нашли выражение в такой черте нашего 
национального характера, как стремление к коллективизму. Создание атмосферы взаимного доверия и единства, выработка 
эффективных форм совместного решения возникающих проблем становятся одним из важнейших задач новых коммуникационных 
программ.  

Телевидение в эпоху модернизации экономики призвано: 
способствовать пониманию того, что общество в целом развивается в правильном направлении, поскольку есть четкая, 

понятная всем и поддерживаемая всеми идеологическая основа для проведения преобразований и гибкая правильная реакция на 
быстроменяющиеся условия; 

создавать ощущение, что государством и бизнесом управляет команда, которая действует профессионально (знает, что 
делать, осознает проблемы и риски), решительно (не выжидает и не боится), в интересах всего общества (четко реагирует на 
потребности различных социальных групп); что у этой команды есть все необходимые рычаги воздействия; 

показывать, от чего нужно отказаться, что должно уйти в прошлое, убеждая, что невозможно работать и жить по-старому, 
если мы хотим обеспечить счастливую жизнь своим детям; день за днем последовательно формировать и развивать новые образцы 
поведения – красиво и ярко, находя эти образцы в реальной жизни и способствуя их распространению; 

создавать ощущение причастности людей к происходящему, помочь им преодолеть отчужденность, доказывая, что от их 
действий зависит будущее страны; 

как можно чаще выводить на экраны телевизоров энергичных и талантливых людей, делом доказавших, что они способны 
решать возникающие проблемы, что у них есть четкие планы на будущее и убежденность в успехе. 

Сегодня всем нам очень не хватает примеров нравственного человеческого поведения, честной и праведной жизни в новых 
условиях.  Примеров успешной человеческой жизни - трудной, но счастливой. Как теперь, в России, должен жить человек, чтобы 
быть счастливым? Что любить и что ненавидеть? К чему стремится и с кого брать пример?  

Свой путь в процессе модернизации предстоит пройти всем институтам общества в тесном взаимодействии: бизнесу, 
органам власти, общественным организациям, религиозным и другим духовным организациям. Нам нужен нравственный прорыв, и 
готовить его необходимо сейчас, сегодня, ибо завтра может быть уже поздно.  

Мир постепенно движется к нравственной экономике, меняясь после каждого кризиса. Такое движение подобно поиску 
выхода из лабиринта, когда на пути нередко встречаются тупики или происходит движение в обратную сторону. И очередная волна 
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технологических открытий ускорит развитие тех стран, которые сумеют возглавить этот процесс, опираясь на высокие духовные 
ценности. 
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ДИНАМІКУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
Згуровський О.М., аспірант кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»   

 
Посилення взаємодії країн під час еволюції світогосподарських відносин неминуче впливає на кожну з них та сприяє 

включенню у процеси глобалізації під впливом науково-технічного прогресу, обмеження ресурсного забезпечення, скасування 
кордонів для просування міжнародного капіталу, поширення можливостей використання інтелектуального та виробничого 
потенціалів, розвиток міжнародного поділу праці. Потреба участі України в процесах глобалізації набуває все більшої значущості, 
обумовленої новими можливостями та перспективами, що визначаються розширенням доступу до культурних, інтелектуальних і 
технологічних здобутків світового співтовариства та можливістю інтеграції власних надбань у міжнародні взаємовідносини.   

Сутність глобалізації, основна тенденція її розвитку – формування єдиного взаємозалежного світу, взаємодія та 
взаємовплив різних культур і цивілізацій. Однак, глобалізаційні процеси не мають лінійної спрямованості, а відзначаються 
циклічностю та періодами зростання і спадау. Однією з причин перебігу процесів глобалізації, зміни пріоритетів та головних 
«гравців» є світова фінансово-економічна криза, яка починається з ряду причин, які обумовлені як субєктивними так і обєктивними 
чинниками. Чому структура і масштаб теперішньої світової фінансово-економічної кризи не має аналогу? Дослідження показали 
[1], що одночасно співпали цикли трьох криз: кон`юнктурної – з циклом біля 5 років, відтворювальної – з циклом біля 10 років і 
кризи виробництва із інноваційним циклом 50 років. Це спричинило резонанс, який швидкими темпами руйнує світову фінансову 
систему. Окрім цих трьох циклів, співпали ще три цикли цивілізаційного рівня, що сприяло  деформуючому впливу коротко- та 
довгострокових хвиль, поширюючи та поглиблюючи структурні деформації.  

Таким чином криза 2008-2009 рр. є глобальною й носить системний характер. Крім того існуючий технологічний уклад не 
зміг створити сукупний продукт, достатній для наростаючого споживання людей, що зумовлює виникнення нового технологічного 
укладу, заснованого на альтернативній енергетиці, біоінженерії, генній інженерії, медичній інженерії і клітинній медицині, 
нанотехнологіях, інформаційно-телекомунікаційних і космічних технологіях нового покоління.  

Світова економічна криза може дати поштовх як до занепаду країн, що очолювали соціально-економічні рейтинги так і 
надати можливість розвитку, прискорення процесів глобалізації іншим країнам та формуванню нових моделей економічного 
устрою. З огляду на зазначене, доцільно проаналізувати наслідки впливу світової економічної кризи на трансформацію процесів 
глобалізації в Україні. 

Метою дослідження є виявлення та обґрунтування специфіки трансформації процесів глобалізації в Україні протягом 
2007-2010 рр. в соціальному, політичному та економічному вимірах.  

Моніторинг процесів глобалізації слід розпочати з розгляду головних її етапів. Так, глобалізацію в її первинних проявах, 
науковці визначають як «протоглобалізацією», об’єктивно супроводжувала всю людську історію. Слід підкреслити нерівномірність 
її проходження, «пульсуючий» режим та концентрацію у тому або іншому регіоні, в ареалі тієї або іншої цивілізації Давнього світу 
і наступних часів. Протоглобалізація відбувалася в різних сферах:  релігійній, коли місце багатобожжя і язичества зайняли світові 
монорелігії [2]; політичній, коли племена перетворювались на народи, створювалися держави, формувалися нації, регіональні 
співтовариства [3]; геополітичній, коли освоювалися нові простори й утворювалися імперії [4]; ідеологічній, коли ті або інші 
соціальні ідеї поширювалися на багато територій і країн [5]; у сфері освіти, коли завдяки мережі Інтернет, доступ до освіти 
одержали всі території та верстви населення. Усе це дає підстави стверджувати, що глобалізація мала місце в усі періоди розвитку 
цивілізацій.  

Пульсуючий розвиток глобалізаційних процесів охарактеризуємо на основі дихотомії хвиль глобалізації та виявимо 
виникнення кризових явищ, що обумовили зміни в її перебігу (табл. 1).  

 

                                                           
© Згуровський О.М., 2011 
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Таблиця 1 
Світові кризові явища як чинник трансформації глобалізацій них процесів 

Хвилі глобалізацізації 
Перша хвиля глобалізації 

Характеристика Кризове явище 

«Великий шовковий шлях» (ІІІ- ХV,ст.), як і культурна 
магістраль між Сходом і Заходом. Розгалужені мережі 
караванних доріг перетинали Європу і Азію від 
Середземномор’я до Китаю і служили в давні часи та епоху 
середньовіччя важливим засобом зв’язків і діалогу між 
культурами багатьох народів 

Кровопролитні війни  XVII-XVIII віків, що спричинили 
антиінтеграційні процеси та активізували інфракцію між країнами 

Друга хвиля глобалізації 
1880-х роки. Розглядається, як єдине ціле, в складному 
взаємозв'язку розквіту мистецтва «Срібного Віку», і всіх явищ 
економічного і культурного життя цього періоду (економіки, 
торгівлі, науки, філософії, мистецтва, релігійних і політичних 
течій). Бурхливий розвиток залізниць і великого водного 
транспорту об’єднали в культурному і економічному обміні 
країни п’яти континентів 

Перша, Друга та Холодна світова війни, що породило ефект 
«кокона» для багатьох країн та спонукало до відособленого 
розвитку з мінімальними соціо-економічними зв’язками 

Третя хвиля глобалізації 

Закінчення XX і початок XXI. Хвиля стрімко наростала з 
початку 80-х років минулого століття аж до 2008 і принесла 
людству нові можливості 

Сукупність соціо-економічних загроз: девальвація багатьох 
фундаментальних людських цінностей, наростання нерівності між 
людьми і країнами світу, поширення регіональних конфліктів, 
зростання корупції, тероризму, наростання глобальних хвороб, 
зменшення запасів органічних видів палива, порушення важливих 
біологічних балансів та накопичення парникових газів у природі 
та інше.  
Світова економічна криза 2008 році, що супроводжувалась 
початком обвалу глобальної фінансової системи, що потягне за 
собою економічну стагнацію і соціальний занепад багатьох країн 
світу  

 
З огляду на зазначене в табл.1, настання певної форми кризи спричиняє уповільнення та трансформацію глобалізаційних 

процесів.  
Для виявлення наслідків впливу світової економічної кризи на динаміку процесів глобалізації в Україні, розглянемо 

проблему кількісного оцінювання позитивного і негативного впливу глобалізації на країни, які  в неї занурюються.  
Виходячи з циклічності світогосподарського розвитку, для виявлення рівня впливу світової економічної кризи, доцільно 

проаналізувати до кризовий стан світової економіки з огляду на виявлення причин поступального процесу входження країн до 
глобального простору та виявлення політичних і соціально-економічних акцентів провідних держав для збереження  стабільних 
позицій на світовій арені.  

Результати проведеного аналізу відображають таку структуру світовового розподілу. За виміром політичної стабільності до 
першої двадцятки увійшли такі країни як: Ісландія,  Швеція, Норвегія, Мальта, Ірландія, Швейцарія,  Японія, Данія, Фінляндія, 
Канада, Словенія, Нова Зеландія,  Люксембург, Голландія, Австрія, Уругвай, Коста-Ріка, Німеччина, Угорщина та Кіпр. Україна, 
Сполучені Штати і Росія відповідно обіймають 48, 56 та 87 місця. Першими двадцятьма країнами за економічним показником (ВВП 
на душу населення за паритетом купівельної спроможності) є: Люксембург, Сполучені Штати, Норвегія, Ірландія, Ісландія, 
Швейцарія, Данія, Австрія, Канада, Великобританія, Голландія, Швеція, Фінляндія, Австралія, Японія, Франція, Сінгапур, 
Німеччина, Італія та Іспанія. Росія знаходиться на 51 та 69 місцях. 14 країн входять одночасно до 20-ти кращих країн світу за 
трьома вказаними вимірами. До них належать: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Канада, Голландія, Австрія, Японія, Ісландія, 
Швейцарія, США, Німеччина, Люксембург, Ірландія. Десять з них входять до 20 найбільш глобалізованих країн світу за індексом 
KOF/ СЕІР. Виключеннями з цього списку стали Японія, Ісландія, США і Люксембург. Названі кращі 10 країн не мають 
домінуючих економік і не намагаються нав’язувати свою волю іншим країнам на геополітичній карті світу.  

Окремо аналізуючи Україну вкажемо на її особливості в контексті глобалізаційних процесів. Країна має потужний 
людський капітал - 46 мільйонне, високоосвічене населення (за даними ООН, індекс освіченості в Україні дорівнює 0,94). ЇЇ 
географічне  і ресурсний потенціал дають великі можливості в економічній і культурній кооперації як з Росією, так і з країнами 
Центральної і Західної Європи. Вона розташована берегах Чорного і Азовського морів, має родючу для сільськогосподарських 
застосувань, потужну газотранспортну мережу, має вигідне положення в транзитному відношенні для енергетичного, культурного і 
товарного обміну між Сходом і Заходом. Згідно методик KOF/СЕІР в до кризовий період 2007 р Україна займала 42 місце, а в 2006 
– 39-те. При цьому, вона входила до десяти найбільш глобалізованих країн за одним критерієм – «членство в міжнародних 
організаціях» [6] 

Україна має позитивну динаміку всіх показників (рис.1).  
Розраховані індекси динаміки глобалізації відносно світових тенденцій складають для індексу глобалізації – 0,004, для 

економічної складової – 0,031, для соціальної складової – 0,024, для політичної складової – -0,052. Причиною такого дисбалансу 
стосовно вимірів глобалізації та низькі показники можна вважати високий рівень корупції, низький рівень боротьби із злочинністю, 
наростаючу нерівність між найбіднішими і найбагатшими прошарками населення, високу державну нестабільність, що ускладнює 
її подальшу інтеграцію в глобальний економічний і культурний простір. Доцільно також зазначити суттєве зниження відносних 
темпів для показника політичної глобалізації відносно світової тенденції. Таке зниження порівняно з іншими країнами, обумовлена, 
в тому числі, і геополітичним положенням України як зв’язковою ланкою між східними країнами та західними, що спричиняє 
розширення впливу внутрішніх коливань політичної стабільності на міжнародну арену. Стратегічно важливо для України 
підтримувати стабільність цього коридору. Його дестабілізація на початку 2009 року, у зв’язку з призупиненням транзиту газу, 
призвела майже до 40%-го падіння української економіки, багатомільярдних втрат для економік Росії і країн Західної Європи. Крім 
того, не визначення України щодо зовнішньоекономічних пріоритетів та місця у світовому політикумі (входження до ЄС, 
зберігання нейтралітету, входження до митного союзу «3+1») посилюють тенденцію до зниження політичної складової. 
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Рис. 1. Порівняння динаміки процесів глобалізації в Україні з світовими тенденціями 

 
Порівняно з країнами Європи (рис. 2) Україна має нижчі від середніх значення показників індексу глобалізації та 

економічної і соціальної складової. Проте за абсолютним рівнем політичної глобалізації Україна наближена до середніх значень по 
регіону. Однак, слід зазначити, що така позиція обумовлена не стільки позитивними тенденціями соціо-економічних процесів, 
скільки посткризовими змінами, що призвели до нестабільності у країнах ЄС, зокрема – Греції, Іспанії. Обчислені значення 
показника росту для України відносно країн Європи складають наступні величини: для індексу глобалізації – 0,011, для 
економічної складової – 0,034, для соціальної складової – 0,018, для політичної складової – 0,023.  В межах тенденції уповільнення 
політичної глобалізації в залежності від початкового рівня ВВП, Україна не має середні в цій групі країн значення динаміки 
політичної глобалізації, близькі до нуля. 
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Рис. 2. Порівняння динаміки процесів глобалізації в Україні та країнах Європи 

 
Найбільших втрат у порівнянні з іншими європейськими країнами Україна зазнає за динамікою ВВП (рис. 3). Зазначене 

пояснюється стрімким зростанням державного боргу України. Так, за часи незалежності України її зовнішні запозичення зросли 
в 17 разів, і на кінець 2010 року державний борг становив 427,873 мільярди грн (близько 40% ВВП) що на 5% більше, ніж в 2009 р., 
і на 20% більше, ніж в 2008 р.. Відомо, що критичним порогом є рівень боргу 80%—100% від ВВП [7]. В цілому ж за період 
економічної кризи борг держави зріс в 4,8 разів (з 88.745 млрд. грн в 2007 р. до 445.646 мрд. грн на початку 2011р. [8]. Зокрема вже 
в першому кварталі 2011 році сукупний державний борг України (прямий i гарантований) зріс на 0,4 відсотка, або на 1 млрд 274 
мільйонів гривень. Цей показник оновив історичний максимум, сягнувши позначки 445,646 мрд. грн. При цьому за 2010 рiк 
сукупний держборг України зріс на 114,36 мільярдів грн, за 2009 рік – на 120.19 мільярдів грн. [8]. В середньому, за останні 4 роки, 
цей показник збільшувався щороку на 9,062%, а ураховуючи рівень боргу до ВВП = 80%, за таких темпів приросту боргу до ВВП 
займе приблизно 5 років. Це прямо вказує не лише на наростаючу боргову залежність України, але і на неефективність 
використання запозичень, оскільки при найбільш ефективному їх використанні співвідношення боргу до ВВП з кожним роком 
повинне зменшуватися, або, принаймні, має бути присутнім значний приріст ВВП, наприклад, за рахунок збільшення експорту у 
зв’язку з інвестуванням запозичень у виробництво [7]. Стрімке зростання співвідношення сумарного погашення боргу до експорту, 
починаючи з 2004 року, і досягнувши приблизно 36% експорту в 2009 році, вказує на неефективність боргових виплат. Крім того, 
приріст ВВП в національній валюті за останні 4 роки в середньому складав лише декілька відсотків щорік, тоді як середній 
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щорічний приріст державного боргу в національній валюті за той же період був на порядок вищий і склав 71,8%.  Тобто, при таких 
темпах приросту боргу і ВВП можливість боргових виплат по сумах і відсотках в майбутньому є маловірогідною.  
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Рис. 3. Тенденція залежності динаміки ВВП та соціальної глобалізації 

 
Доцільно порівняти Україну за динамікою процесів глобалізації з країнами, для яких властивий рівень доходів, нижчий від 

середніх значень (рис. 4). Звідси абсолютні значення показників глобалізації вищі від середніх для групи країн з рівнем доходів 
нижчих від середнього. Під час порівняння можна виявити схожість тенденцій з попередніми випадками. В цій групі країн Україна 
також програє в динаміці політичної глобалізації. 
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Рис. 4. Порівняння динаміки процесів глобалізації в Україні та країнах з рівнем доходів нижче середнього 

 
В групі країн з рівнем доходів нижчих від середніх, Україна за динамікою соціо-економічного розвитку починає виступати 

у групі аутсайдерів. Україна, маючи середні значення показника економічної глобалізації, поступається більшості країн в темпах 
покращення (зниження) показника витоку мізків (рис.5). 
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Рис. 5. Залежність динаміки показника витоку мізків від початкового рівня економічної глобалізації 
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Однак, слід зауважити, що за темпами інтеграції в світову систему, що супроводжується зменшенням обмежень на 
капіталопотоки, Україна знаходиться в групі лідерів серед країн з середніми доходами. 

На рис. 6 наведено усереднені траєкторії показників глобалізації для постсоціалістичних країн і України. Згідно рис. 6, за 
абсолютними значеннями показників Україна відстає від середнього рівня майже за всіма напрямами глобалізації (виключенням є 
рівень політичної глобалізації). 

 KOF Пос тс оціаліс тичні  країни
 ECO Пос тс оціаліс тичні  країни
 SOC Пос тс оціаліс тичні  країни

 POL Пос тс оціаліс тичні  країни

 KOF UA
 EKO UA

 SOC UA
 POL UA

2007 2008 2009 2010
55

60

65

70

75

80

85

90

 
Рис. 6. Порівняння динаміки процесів глобалізації в Україні та постсоціалістичних країнах 

Таким чином, Україна втрачає свої позиції відносно постсоціалістичних країн як в рівнях, так і в темпах росту соціальної 
та політичної глобалізації, однак займає перше місце за динамікою розповсюдженості іноземної власності (рис.7), а за соціальною 
глобалізацією – середні місця. Також Україна є лідером за динамікою росту зовнішнього ринку.  
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Рис. 7. Залежність динаміки показників розповсюдження іноземної власності та обсягу зовнішнього ринку 

 
 Висновки. Таким чином, на основі аналізу впливу світової економічної кризи на динаміку процесів глобалізації в Україні 

встановлено відносне уповільнення темпів росту політичної глобалізації порівняно зі світовими та регіональними тенденціями. 
Спостерігається зниження темпів соціальної глобалізації порівняно з іншими країнами, в тому числі і постсоціалістичними. В 
економічному вимірі відбувається орієнтація України на зовнішні запозичення, які,  використовуються для споживання, а не для 
відтворення сукупного національного продукту. За період економічної кризи борг держави зріс в 4,8 разів (з 88.745 млрд. грн в 
2007 р. до 445.646 мрд. грн на початку 2011, що є тривожною тенденцією. За цих умов Україні доцільно сконцентрувати увагу на 
пошуку не тільки нових можливостей для входження у світовий економічний простір, але й визначитись з геополітичним 
положенням на світовій арені. Крім цього доцільно враховувати високий ступінь ризику глобалізаційних процесів для Україні, 
зокрема виходячи з динаміки показників розповсюдження іноземної власності та обсягу зовнішнього ринку, з метою підвищення 
захищеності вітчизних  товаровиробників та приватного бізнесу та власників. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті здійснено діагностику процесів глобалізації з виявленням причин їх трансформації. Проаналізовано наслідки  впливу 
світової економічної кризи на динаміку процесів глобалізації в Україні в соціальному, економічному та політичному аспектах 
порівняно зі світовими тенденціями. 
Ключові слова: наслідки світової економічної кризи, глобалізація, економічний, соціальний та політичний виміри.   
РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлено диагностику процессов глобализации с выявлением причин их трансформации. Проанализировано 
последствия влияния мирового экономического кризиса на динамику процессов глобализации в Украине в социальном, 
экономическом и политическом аспектах по сравнению с мировыми тенденциями. 
Ключевые слова: последствия мирового экономического кризиса, глобализация; экономическое, социальное и политическое 
измерение. 
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SUMMARY 
The article presents diagnostic processes of globalization to determine the cause of their transformation. The effects of the global economic 
crisis on the dynamics of globalization processes in Ukraine in the social, economic and political aspects in comparison with global trends 
are analyzed. 
Keywords: global economic crisis, globalization; economic, social and political dimensions. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 

 
Капранова Л.Г., ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, старший викладач   

 
Постановка проблеми. Світова економічна криза 2008 р. внесла свої корективи у розвиток міжнародного ринку 

металопродукції, відбулось значне падіння виробництва у всьому світі, бо вироблена продукція не мала платоспроможного попиту. 
Збереження свого сегменту збуту продукції, підвищення якості металопродукції, впровадження енергозберігаючих та екологічно 
чистих технологій в мовах світової економічної кризи набуває першочерговості у трансформаційних процесах. 

Міжнародний ринок поділяється на певні сектори, які мають галузеву спрямованість, ґрунтуючись на міжнародній 
спеціалізації країн. Міжнародний ринок металопродукції є одним із провідних елементів усього міжнародного ринку та складається 
із сукупності національних металовиробників. Металургійна галузь є базовою в економіці у всьому світі. Збільшенню споживання 
металу сприяють нові технології спорудження об’єктів інфраструктури. Сьогодні звичними елементами міської забудови стають 
промислові й торгові центри, спортивні комплекси та інші багатопролітні споруди, побудовані з використанням 
металоконструкцій. Широке розповсюдження технологій монолітного і каркасного житлового будівництва теж сприяє збільшенню 
споживання металопродукції. Попит на цей будівельний матеріал залежить від багатьох чинників, у тому числі і ситуації на 
світовому ринку металу. 

Сьогодні розвиток будівельного комплексу немислимий без застосування провідних технологій і високої якості 
використовуваних матеріалів, комплектуючих, зокрема металопрокату і металевих конструкцій. У даний час метал широко 
застосовується при спорудженні об’єктів різного призначення. З розвитком монолітно-каркасного житлового будівництва активний 
попит має арматура. 

Висока потреба ринку в нових торгових, складських і виробничих площах, а також необхідність швидкого введення 
об’єктів в експлуатацію роблять технологію швидкомонтованих будівель із металевих конструкцій такою, що користується 
великим попитом на ринку комерційної нерухомості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження питань динаміки та тенденцій міжнародного 
ринку металопродукції зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені І. Багрова, Ю. Макогон, В. Омельченко, Н. Пирець, А. Пігу, 
І. Хаджинов, М. Пазуха, М. Кизим, О. Анісімова та ін. 

Метою роботи є аналіз динаміки та тенденцій розвитку міжнародного ринку металопродукції в умовах світової 
економічної кризи. Дослідження рівня його концентрації та визначення тенденцій розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний етап розвитку міжнародного ринку металопродукції супроводжується 
трансформаційними процесами. Ці процеси у світі мають дуже важливі тенденції, пов’язані з глибокими змінами, що відбуваються 
у міжнародному промисловому поділі праці, у тому числі з переміщенням виробництва ближче до основних районів видобутку 
високоякісної руди, а також зростаючим ринком збуту у країнах, що розвиваються. До того ж «перенесення» металургійного 
виробництва у регіони, що розвиваються, обумовлене бажанням обійтися без будівництва дорогих очисних споруд. Це 
доповнюється можливостями використання місцевих ресурсів сировини та дешевої робочої сили. 

Регіональну структуру виробництва чорних металів у світовому виробництві наведено в табл. 1. Якщо у 1950 р. майже 
70% світового виробництва чорних металів припадало на країни Західної Європи та Північної Америки, то на початок ХХІ ст. 
сумарна частка цих регіонів знизилася до 27-30%.  

На країни Східної Європи та колишнього Радянського Союзу припадало 25-26% виробництва металопродукції у 1970-
1990-х роках, але починаючи з 1991 р. спостерігається значне зниження частки цього регіону, і на 2008 р. воно складає 10,8%, а на 
країни СНД у 2008 р. припадає 8,5%. Частка Північної Америки знизилась у 4,5 раза − з 42,9% у 1950 р. до 9,4% у 2008 р. 

Таблиця 1  
Частка регіонів у світовій виплавці чорних металів (1950-2009 рр.), %1 

Регіони 1950 1970 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Західна Європа 26,5 25,6 19,2 16,8 14,9 14,1 14,6 14,9 13,6 
Східна Європа 16,6 25,5 26,0 15,2 10,5 10,1 10,5 10,8 10,1 
у тому числі 
колишній СРСР/СНД 

 
13,3 

 
19,8 

 
20,7 

 
7,2 

 
7,4 

 
7,6 

 
8,1 

 
8,5 

 
7,8 

Північна Америка 42,9 21,6 11,2 10,7 6,2 5,7 8,7 9,4 6,8 
Центральна та Східна 
Америка 

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

                                                           
© Капранова Л.Г., 2011 
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Азія 11,9 23,3 36,2 48,5 61,6 64,0 60,3 59,3 64,7 
Африка 0,5 1,1 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,2 
Австралія та Океанія 0,9 1,4 1,3 1,4 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 

1Складено за даними World Steel in Figures. 
 
Найбільші темпи зростання у світовій виплавці чорних металів починаючи з 1990 р. має азіатський регіон – 36,2%. Це 

відбулося в першу чергу  завдяки тому, що нарощувався обсяг виробництва чорних металів у Китаї. Така тенденція має місце і в 
2008 р. − на частку азіатського регіону припадає майже 60% виробництва чорних металів, хоча у 2008 р. спостерігається незначне 
зменшення обсягів виробництва внаслідок кризових явищ, які відбулися у всьому світі.  

До передумов подальшої трансформації світового ринку металопродукції можна віднести такі: збільшення використання 
методу безперервного лиття; позапічна металургія; порошкова металургія; збільшення вимог до екологічної безпеки виробництва; 
збільшення вимог до якості продукції, яка виробляється; збільшення мобільності металургійних підприємств шляхом будування 
міні- та міді-заводів (заводів малої та середньої потужності); збільшення попиту на спеціальні марки сталі; вплив глобалізації і 
транснаціоналізації на світове господарство тощо. 
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Рис. 1. Динаміка виробництва металу у країнах-лідерах у 1950-2009 рр. 

(складено за даними International Iron and Steel Institute) 
 
На рис. 1. наведено динаміку виробництва чорних металів у країнах-лідерах. Провідні позиції з кінця 90-х років ХХ ст. 

починає займати азіатський регіон завдяки значній частці Китаю та Японії, які посідають перше і друге місця у виробництві й 
експорті металу. На другому місці − Західна Європа і на третьому опинилися країни Східної Європи (у тому числі Росія та 
Україна). 

У роки Другої світової війни дуже швидко розвинулася чорна металургія у США. У 1950-х роках необхідність подолання 
наслідків війни викликала зростання виробництва чорних металів у Західній Європі. Ще швидшими темпами зросло у 1950-1970-х 
роках виробництво чорних металів у соціалістичних країнах Східної Європи (на всі країни СЕВ припадало на той час близько 30% 
світового виробництва чорних металів), а також у Японії (див. рис. 1). 

За період з 1990 по 2003 р. Китай з виробництва й експорту металу перемістився з четвертого на перше місце. Ця країна 
за останнє десятиліття не тільки змогла потіснити таких світових лідерів, як Росія, США, Японія, але і посісти перше місце з 
виробництва металопродукції. Аж до початку 1990-х років світовим лідером з виплавки чорних металів був СРСР, але після його 
розпаду у всіх пострадянських республіках відбувся помітний спад виробництва – наприклад, у Росії більш ніж у два рази (при 
цьому знизилися внутрішні потреби в металі, проте країна посідає і нині одне з лідируючих місць за обсягом експорту чорних 
металів). 

У результаті перенесення виробництва до країн, що розвиваються, такі держави, як Бразилія, Мексика, Аргентина, 
Республіка Корея, Індія, Туреччина, В’єтнам, уже обігнали чи майже обігнали провідні країни, серед яких Італія, Великобританія, 
Франція та інші, у виробництві металопродукції.  

Таблиця 2  
Динаміка споживання металу у світі по регіонах та країнах  за 2002-2008 рр., млн. т1 

Країни 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Світ, усього 756,6 774,5 814,7 894,8 974,3 1026,0 1113,2 
Азія 323,0 351,1 392,7 459,8 499,4 560,0 595,0 
ЄС (27) 162,6 159,3 156,3 157,8 167,2 161,4 179,3 
NAFTA 146,6 132,1 132,9 130,8 149,0 139,4 154,9 
Центральна та Південна Америка 28,1 28,9 27,7 28,0 32,6 32,3 36,0 
Росія 24,4 26,9 24,9 28,5 29,2 30,5 36,0 
Інші країни Європи 21,1 20,3 21,5 24,3 27,3 29,1 33,3 
Близький Схід 19,7 23,1 25,3 29,5 31,2 33,4 36,8 
Африка 14,5 15,6 15,8 16,8 18,1 19,7 21,6 
Австралія та Нова Зеландія 6,7 6,3 7,2 7,5 8,0 7,9 7,9 
Україна 4,9 5,8 5,5 6,6 7,2 7,2 7,1 
Країни СНД 4,9 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1Складено за даними International Iron and Steel Institute. 
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Ще однією країною, що заявила про себе на світовому ринку металопродукції, є В’єтнам. Пріоритетним завданням, яке 
ставить перед собою уряд цієї держави, є розвиток національної металургійної галузі, причому в основному за рахунок залучення 
іноземних інвестицій. Для цього складаються сприятливі умови, бо інтерес до в’єтнамської металургії з боку провідних світових 
компаній-металовиробників стрімко зростає. 

У світі спостерігається постійне зростання споживання металу, що в свою чергу підштовхує металовиробників до 
збільшення обсягів виробництва металу (табл. 2). 

Найбільш значним споживачем металу є азіатський регіон, бо там розташовані країни, які стрімко розвиваються, такі як 
Китай, Індія, В’єтнам, Корея. 

Тобто у світі відбувається постійне зростання споживання металопродукції, яке у 2002 р. складало 756,6 т, у 2008 р. – 
1113,2 т, збільшення склало 356,6 т.  

У табл. 2.3 наведено динаміку виробництва і споживання металопродукції за 2000-2008 рр. 
Глобальне виробництво металів останніми роками зростає достатньо стабільно – на 8-9% за рік, у період з 2000 по 2008 

р. виробництво чорних металів склало 9690,2 млн. т і зросло у 1,5 раза (табл. 3).  
Постійне зростання виробництва чорних металів не має 100% його споживання (табл. 2.3). Можна констатувати, що 

перевиробництво сталі за 2000-2008 рр. склало 702,1 млн. т, що за обсягом дорівнює виробництву 2000 р. Це свідчить про те, що 
металургійна галузь усього світу майже рік може не виробляти металу. Перевиробництво у 2008 р. порівняно з 2007 р. склало 131 
млн. т. 

Таблиця 3 
Динаміка виробництва і споживання чорних металів у світі  

за 2002-2008 рр., млн. т1 

Рік 
Виробництво чорних 

металів 
Споживання чорних 

металів 

Співвідношення 
виробництво / 
споживання 

Співвідношення 
споживання / 
виробництво 

(+/-) 

2002 848 756,6 1,121 0,892 91,4 
2003 850 774,5 1,097 0,911 75,5 

2004 904 814,7 1,110 0,901 89,3 
2005 969 894,8 1,083 0,923 74,2 
2006 1067 974,3 1,095 0,913 92,7 
2007 1132 1026 1,103 0,906 106 
2008 1244,2 1113,2 1,118 0,895 131 
Всього 7014,2 6354,1 1,103 0,905 660,1 

1Складено за даними World Steel Association.  
За даними World Steel Association, у 2008 р. головними виробниками сталі були: 1 – Китай (500,5 млн. т);  2 – Японія 

(118,7 млн. т);  3 – США (91,4 млн. т); 4 – Росія (68,5 млн. т); 5 – Індія (55,2 млн. т); 6 – Німеччина (45,8 млн. т); 7 – Україна (37,1 
млн. т).  

Середній рівень надвиробництва за 2000-2008 рр. склав приблизно 8% рівня споживання. За даними World Steel 
Association, найбільшими виробниками у 2008 р. були такі компанії: 1 – ArcelorMittal (103,3 млн. т); 2 – Nippon Steel (37,5 млн. т); 3 
– Baosteel Group (35,4 млн. т); 4 – POSCO (34,7 млн. т); 5 – Hebei Steel Group (33,3 млн. т). 

Українські металовиробники посідають такі місця: 29 – Індустріальний союз Донбасу  (9,9 млн. т);34 – Meтінвест 
холдинг (8,2 млн. т); 54 – ММК ім. Ілліча (5,6 млн. т); 68 − Zaporizhstal (3,9 млн. т) [9]. 

За даними журналу Metal Bulletin, у світі налічується 120 сталеливарних компаній із річною продуктивністю від 2 млн. т 
металу і більше. У 2005 р. їх сукупне виробництво склало понад  800 млн. т (73,7% світового). При цьому 25 компаній, 
продуктивність кожної з яких перевищує 10 млн. т сталі на рік, виплавили в 2005 р. 482,7 млн. т металу (43,6%). Ще 26 компаній 
діють із продуктивністю 5-10 млн. т сталі та 69 компаній – з продуктивністю 2-5 млн. т на рік [6]. 

На даному етапі розвитку металургійна галузь зазнає істотних змін з боку не тільки зовнішньої конкуренції, але і 
внутрішньої. Відбувається консолідація виробників металу по всьому світу, і, щоб вижити, металургійні корпорації, які вважають себе 
більш уразливими, намагаються або через укрупнення, або шляхом придбання слабших компаній знайти собі металургійну 
компанію, об'єднання з якою стало б достатньо надійною страховкою від проблем. Такі процеси спостерігаються не тільки серед 
країн, що розвиваються, але і в країнах, які займають лідируючі позиції з виробництва й експорту металу.   

Серед загальних тенденцій трансформації на світових ринках металопродукції можна виділити такі: зростання 
виробництва металопродукції у світі в цілому; переміщення виробництва ближче до морського узбережжя;  зміни  в країнах-
лідерах у світовому виробництві чорних металів; перенесення виробництва до країн, що розвиваються; зрушення  вбік 
використання нових методів виплавки;  зрушення вбік створення міні- та міді-заводів та збільшення кількості заводів 
металообробки; зростання попиту на спеціальні (конструкційні) марки сталі; консолідація металургійних підприємств 
унаслідок глобалізації і транснаціоналізації світового господарства; упровадження інноваційних технологій виробництва 
чорних металів; зростання вимог до екологічної безпеки виробництва. 

Для виробників усього світу 2008 рік ознаменувався початком світової економічної кризи. Падіння попиту на 
металургійну продукцію на світовому ринку призвело не тільки до скорочення обсягів виробництва, але і до зниження цін. За 
даними SteelBenchmarker, ціни перебувають на досить низькому рівні. Такі самі тенденції спостерігаються у сфері експорту 
будівельних металоконструкцій, скорочення якого стало прямим результатом світової іпотечної кризи, яка вплинула на 
європейський  (у тому числі український) ринок будівництва.  

На протязі розвитку міжнародного ринку металопродукції спостерігається стійка тенденція збільшення 
концентрації цього ринку, при цьому відбувається зміна в лідерах. Аналізуючи структуру міжнародного ринку доволі часто 
на практиці використовуються методи оцінки рівня його концентрації. Ринок аналізують у його межах, які умовно можна 
поділити на товарні межі, часові та географічні. Такій підхід діє для кожного конкретного випадку. Для дослідження 
концентрації міжнародних ринків використовуються різні методики і показники. [1,С. 320]  

Індекс концентрації (concentration ratio – CR), розраховується за формулою: 

1

n

n i
i

CR k
=

=å ,     (1) 

де  kі – частка і-ї фірми (галузі, країни), %. 
За даним показником, якщо індекс концентрації наближається до 100%, то ринок є високомонополізованим, якщо 

ж він трохи більший за нуль, то його можна розглядати як конкурентний. 
Але цей показник має значний недолік − він не враховує частку ринку, яку покриває імпорт, і тому може показати 
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завищений рівень концентрації [1, с. 320]. 
Наступним показником, який використовувався у країнах ЄС, був індекс Лінда, що розраховується за формулою 

1

2

100%L

k
I

k
= ´       (2) 

Цей показник розраховується для двох фірм, тобто він також не враховує всієї ситуації на ринку. 
Для трьох найбільших фірм індекс Лінда визначається за формулою [1, 320] 

1 1 2

2 3 3

1 ( ) / 2
100%

2 ( ) / 2L

k k k
I

k k k

é ù+ê ú= + ´ê ú+ë û
.     (3) 

Для чотирьох фірм: 

1 1 2 1 2 3

2 3 4 3 4 4

1 ( ) / 2 ( ) / 3
100%

2 ( ) / 3 ( ) / 2L

k k k k k k
I

k k k k k k

é ù+ + +ê ú= + + ´ê ú+ + +ë û
. (4) 

Індекс Лінда, як і індекс концентрації, розраховується тільки для кількох найбільших фірм, а отже, і як індекс 
концентрації не враховує повної ситуації на ринку [195, 321]. 

 Тому у США з 1982 р. офіційна статистика повністю відмовилася від індексу концентрації, почали 
використовувати індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ) [1, 321], який розраховується за формулою 

2

1

n

i
i

ННІ р


 ,      (5) 

де  рі  – частка і-ї країни, %. 
У табл. 4. наведено динаміку експорту металопродукції по країнах-лідерах та світу в цілому.  

Таблиця 4 
Обсяг експорту металопродукції за країнами-лідерами, млн. дол. США1 
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2000 142816 5157 4391 3633 13931 1318 6850 14832 6682 7229 4347 6319 68127 
2001 132242 5190 3152 3145 13592 1090 6762 13570 5826 6567 4178 5970 63200 
2002 144452 5464 3322 3857 14403 1674 6965 15503 5704 7278 4390 5713 70179 
2003 182336 7409 4813 4985 17462 2558 8632 17870 7783 9597 5440 6774 89013 
2004 271185 11396 13878 7096 24496 4106 13653 23929 11632 15342 7800 8712 129782 
2005 317595 12665 19278 9067 28082 5168 15646 27505 14346 18957 9482 11489 145910 
2006 375910 14788 32519 9454 33672 6585 19808 29937 15824 20051 9537 12773 170962 
2007 479136 18827 51506 10145 41457 8336 25766 34395 18802 23474 12057 15165 219206 
2008 587193 25466 70973 13659 45130 11226 29184 44106 25038 33095 12634 20143 256539 

1 Складено за даними СОТ. 
Використовуючи дані табл. 4, розрахуємо індекс Херфіндаля-Хіршмана для міжнародного ринку металопродукції 

по країнах-лідерах в експорті металопродукції. Результати розрахунків наведено на рис. 2. 
За результатами аналізу показників, які характеризують структуру міжнародного (товарного) ринку, 

встановлюється його приналежність до типу концентрованого ринку, оцінюється ступінь розвиненості конкуренції.  
Із збільшенням концентрації індекс ННІ збільшується, і навпаки. У США прийняті такі нормативи ННІ: 
1) ННІ < 1000 – слабоконцентрований ринок; 
2) 1001< ННІ < 1800 – середньоконцентрований ринок;    
3)  ННІ > 1800 – висококонцентрований ринок [1, с. 321]. 
За період з 2000 по 2008 р. спостерігається поступове зниження концентрації міжнародного ринку 

металопродукції, що є позитивним моментом. Це відбувається за рахунок виходу на ринок нових країн-виробників 
металопродукції, збільшення товарів-замінників металевої продукції, а також унаслідок кризових явищ у всьому світі. Але 
незважаючи на такі моменти, міжнародний ринок металопродукції є висококонцентрованим, ННІроз> 1800. 

На рис. 3. графічно зображено динаміку ННІ за 2000-2008 рр. 
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Рис. 2. Динаміка індексу концентрації міжнародного ринку металопродукції за 2000-2008 рр. 

 
Згідно з даними табл. 4 Китай у 2000-2003 рр. мав майже таку саму, а то й меншу, ніж Україна, частку. 

Починаючи з 2004 р. частка Китаю у світовому експорті металопродукції значно збільшується. Китай став основним 
конкурентом України на азіатському ринку.  
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Рис. 3. Частки України та Китаю на ринку металопродукції за 2000-2008 рр. 
Частка  Китаю на міжнародному ринку металопродукції значно зросла (рис 4) і у 2008 р. склала 12% всього 

світового виробництва, різниця між часткою у світовому експорті металопродукції складає 4 рази. Частка ж України за 
2000-2008 рр. практично не змінилась і складає на 2008 р. 4,3% від загального експорту. 

Проблеми, які постали перед металовиробниками, змушують владу різних країн надавати відповідну підтримку 
компаніям цієї галузі, але через обмеження, що накладаються СОТ, мова про субсидії, податкові пільги та інші види допомоги 
не йде. 

У США у січні 2009 р. був прийнятий антикризовий законопроект, до  якого включено American Steel First Act, 
згідно з яким передбачається при реалізації будівельних проектів, які фінансуються за рахунок коштів федерального 
бюджету, використовувати металопродукцію тільки національного виробництва. Другим антикризовим заходом є 
прийняття урядового стимулюючого пакета, в межах якого в економіку США у 2009 р. буде вкладено 825 млрд. дол., з яких 
550 млрд. є державними інвестиціями, а 275 млрд. – зниження податків. Із зазначеної суми 30 млрд. дол. планується 
направити на будівництво автомобільних доріг, а ще 17,5 – на спорудження інших об’єктів транспортної інфраструктури. 

За зазначених умов фахівці НІСД вважають за  доцільне вжити наступні заходи. 
1. Ризики подорожчання продукції машинобудування та вартості будівництва необхідно врахувати при реалізації 

державних інвестиційних програм, зокрема проектів, які реалізуються з метою підготовки до чемпіонату Євро-2012. 
2. З метою нівелювання дії зазначених негативних ефектів від підвищення цін на металопродукцію слід створювати 

умови для її імпортозаміщення на внутрішньому ринку у коротко- та середньостроковій перспективі. Зменшення частки імпорту 
продукції металургії у витратах підприємств машинобудування та будівництва, які у середньому складають 33 % та 25 % 
відповідно, дозволить збільшити кумулятивний макроекономічний ефект від зростання цін на метали. 

3. Шляхом проведення виваженої валютної політики уникнути затягування економіки у “голландську хворобу”, що може 
призвести до подальшого утвердження застарілих базових галузей та негативно впливатиме на конкурентоспроможність 
підприємств більш високих технологічних укладів. 

4. Звернути увагу на необхідність запровадження заходів щодо стимулювання інвестиційної діяльності, спрямованих на 
компенсацію зростання вартості інвестиційних товарів (зокрема, може йтися про знижену ставку ПДВ для інвестиційного імпорту, 
субсидування кредитних ставок для інвестиційних кредитів у пріоритетних секторах економіки тощо).[7] 

Висновок. Таким чином, міжнародний ринок металопродукції має позитивні тенденції розвитку, відбуваються зміни 
серед країн-лідерів ринку металопродукції, що обумовлено перенесенням брудних виробництв до країн, що розвиваються, і, як 
наслідок, виходом  цих країн у лідери.  

Доведено, що негативним моментом функціонування міжнародного ринку  є постійне щорічне перевиробництво 
металопродукції в усьому світі.  

Регіональна структура виробництва чорних металів значно не змінилась, основними виробниками є Азіатський 
регіон, Західна та Східна  Європа, у тому числі й Україна, що складає близько 90% від усього виробництва. Перше місце у світі 
з виробництва металопродукції посідає азіатський регіон, зокрема Китай, на частку якого припадає майже 60% виробництва 
металопродукції у світі.   

Встановлено, що міжнародний ринок металопродукції є значною мірою висококонцентрованим, хоча за період з 
2000 по 2008 р. спостерігається поступове зниження індексу концентрації, що є позитивним моментом. Така тенденція 
відбувається за рахунок виходу на ринок нових країн-виробників металопродукції, збільшення замінників металевої продукції, 
а також унаслідок зменшення виробництва металопродукції у всьому світі через розгортання  економічної кризи.  

 
РЕЗЮМЕ  
В статті проведено аналіз динаміки та тенденцій розвитку міжнародного ринку металопродукції в умовах світової економічної 
кризи. Досліджено рівень його концентрації та визначено тенденції розвитку. 
Ключові слова: аналіз, динаміка, тенденції, світовий ринок металопродукції, світова економічна криза, індекс концентрації. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен анализ динамики и тенденций развития международного рынка металлопродукции в условиях мирового 
экономического кризиса. Исследован уровень его концентрации и определены тенденции развития. 
Ключевые слова: анализ, динамика, тенденции, мировой рынок металлопродукции, мировой экономический кризис, индекс 
концентрации 
SUMMARY 
The article analyzes the dynamics and trends in the international steel market amid the global economic crisis. The level of concentration and 
identified trends.. 
Keywords: analysis, dynamics, trends, international steel market, the global economic crisis, the index of concentration 
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ДОЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННОГО ПРОДУКТА (ВВП) В 
СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ, НЕДАВНО ВОШЕДШИХ В СОСТАВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Кровяк Анджей,  д. э. н. инженер академик Академии экономических  наук Украины, Главный Институт Горного Дела Катовице, 
Польша   
 
Введение 
Странами c переходной экономикой являются государства, которые после 1989 года перешли, или находятся в процессе 
преобразования политического строя, т.е., перехода от формы народной республики (социалистической демократии) к полной 
демократии и свободам, а также в процессе преобразования экономической модели, т.е., перехода от реального социализма (с 
централизованным управлением экономикой) к рыночной экономике капиталистического типа, основанной на частной 
собственности и принципах конкурентоспособности. На сегодняшний день, в состав Европейского Союза входят следующие 
страны с переходной экономикой: Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия (Центральная Европа); Словения, Болгария и 
Румыния (Юго-Восточная Европа) и балтийские страны: Эстония, Литва и Латвия. Именно эти страны и были подвергнуты 
сравнительному экономическому анализу, описанному в данной статье. Анализ проводился за период 1995 – 2009 гг. [1].  

В данной статье используется условное разделение валового внутреннего продукта на составляющие: внутренний ВВП и 
внешний ВВП. Отсюда получаем зависимость: ВВП = внутренний ВВП + внешний ВВП. 

Под понятием “внутренний ВВП” понимается суммарное значение показателей: частное потребление + общественное 
потребление + аккумуляция. Он формируется на основе показателей, зависимых от состояния экономики конкретной страны. 
“Внешний ВВП” формируется на основе соотношения экспорта и импорта товаров и услуг (экспорт – импорт). Его значение 
зависит от интенсивности международного экономического оборота конкретной страны. 
Общественное потребление – потребление, относящееся к услугам, предоставляемым населению органами государственного и 
местного самоуправления. В нем выделяют две составляющие: индивидуальное потребление и общее потребление.   
Индивидуальное потребление охватывает стоимость изделий и услуг нерыночного характера, бесплатно относимых к сектору 
домашних хозяйств. К данной категории относятся: расходы на образование и воспитание, культуру и охрану национального 
достояния, охрану здоровья, общественную опеку, развитие физической культуры и спорта, туризма, дотации в жилищное 
хозяйство для частичного покрытия издержек, связанных с содержанием жилищных ресурсов; стоимость услуг, предоставляемых 
необщественными здравоохранительными организациями. 
Общее Потребление охватывает стоимость изделий и услуг нерыночного характера, не имеющих конкретных, индивидуальных 
потребителей. К данной категории, в том числе, относятся расходы на осуществление общественного контроля, гражданскую 
оборону, а также научно - исследовательскую деятельность [3].  

Соотношение затрат на общественное потребление и значения Валового Внутреннего Продукта называется показателем 
социализации. В представленной статье мы будем использовать показатель социализации, понимаемый в качестве соотношения 
общественного потребления и внутреннего ВВП. В частности, мы будем различать показатели социализации: общего - для 
общественного потребления, индивидуального потребления в рамках общественного потребления, а также общего потребления. 
 

Метод выполнения анализа 
В таблице 1 приведены основанные на первоисточниках данные по Валовому Внутреннему Продукту и экспортно-

импортному сальдо. Также был произведен расчет внутреннего ВВП на основании разницы между ВВП и экспортно-импортным 
сальдо. Также здесь представлены показатели общественного потребления, включая его составляющие: индивидуальное и общее 
потребление. Таблица 2 содержит значения, полученные вследствие расчета показателей социализации: общего -  для 
общественного потребления, и отдельно - показателей социализации для индивидуального и общего потребления.  

На рисунке 1 графически показаны данные из таблицы 2, касающиеся общего показателя социализации для 
общественного потребления, а на рисунке 2 – отдельного показателя социализации для индивидуального потребления в рамках 
общественного потребления. 

При проведении анализа за 15 лет, для отдельных стран были дополнительно определены: средние значения общего 
показателя социализации для общественного потребления, и отдельных показателей социализации для индивидуального 
потребления в рамках общественного потребления, а также общего потребления. 

Также был выполнен анализ стандартного отклонения, являющегося критерием для определения отклонений значения 
показателя социализации за отдельные годы от указанного среднего значения. Это дает нам информацию о постоянстве 
(стабильности) доли общественного потребления в ВВП. 

Для выбора предпочтительных направлений общественно-экономической политики государства было определено 
соотношение между индивидуальным потреблением и полным общественным потреблением. Соответствующий процент говорит 
нам о том, что является более предпочтительным для данного государства – индивидуальное или общее потребление. Очевидным 
фактом является то, что соотношение между общим и полным общественным потреблением является дополнением к 100 %. 

Анализ линейных тенденций для значения показателя социализации, выполненный с использованием данных за период 1995 
– 2008 гг, даёт нам информацию о росте или уменьшении доли общественного потребления в ВВП. 2009 год не учитывался при 
проведении анализа, так как экономический кризис в большинстве из анализируемых стран вызвал значительное падение значения 
Валового Внутреннего Продукта, что значительно искажало вычисляемые соотношения. 
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Выводы по результатам анализов 
Среднее значение показателя социализации для полного общественного потребления, за 15-летний период, охваченный анализом, 
соответственно составило (в скобках приведены максимальные и минимальные значения): Венгрия 21,8 % (макс. 23,5 %, мин. 20.3 
%);  Чешская Республика  21,2 % (макс. 23,3 %, мин. 19,1 %); Литва 20,0 % (макс. 23,3 %, мин. 15,8 %); Словакия 19,3 % (макс. 22,1 
%, мин. 17,1 %); Эстония 18,7 % (макс. 23,8 %, мин. 14,7 %); Латвия 18,5 % (макс. 23,9 %, мин. 13,7 %); Словения 18,5 % (макс. 20,5 
%, мин. 17,0 %); Польша 17,5 % (макс. 19,1 %, мин. 16,4 %); Болгария 5,7 % (макс. 18,0 %, мин. 12,6 %); Румыния 14,7 % (макс. 17,9 
%, мин. 11,7 %). Значения показателя социализации для полного общественного потребления за отдельные годы приведены на 
рисунке 1. 
 

 
Рис. 1: Значения показателя социализации для полного общественного потребления  
 
Среднее значение показателя социализации для индивидуального потребления за 15-летний период, охваченный анализом, 
соответственно составило (в скобках приведены максимальные и минимальные значения): Венгрия 11,7 % (макс. 12,7 %, мин. 10,5 
%); Словения 11,1 % (макс. 12,5 %, мин. 10,4 %); Чешская Республика 10,8 % (макс. 11,9 %, мин.10,1%); Эстония 10,4 % (макс. 14,6 
%, мин. 8,1 %); Литва 10,2 % (макс. 12,7 %, мин. 8,5 %); Польша 10,1 % (макс. 11,6 %, мин. 9,5 %); Латвия 8,9 % (макс. 12,0 %, мин. 
6,3 %); Словакия 8,3 % (макс. 10,7 %, мин. 4,4 %); Румыния 7,8 % (макс. 9,7 %, мин. 6,3 %); Болгария 7,4 % (макс. 8,8 %, мин. 6,3 
%). Значения показателя социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления за отдельные годы 
приведены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 Показатель социализации для индивидуального потребления в рамках общественного потребления 
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Среднее значение показателя социализации для общего потребления за 15-летний период, охваченный анализом, 
соответственно составило (в скобках приведены максимальные и минимальные значения): Словакия 11,0 % (макс. 17,7 %, мин. 9,0 
%); Чешская Республика 10,4 % (макс. 11,6 %, мин.8,8 %); Венгрия 10,1 % (макс. 11,0 %, мин. 9,6 %); Литва 9,7 % (макс. 12,9 %, 
мин. 7,2 %); Латвия 9,6 % (макс. 11,9 %, мин. 7,0 %); Болгария 8,3 % (макс. 10,2 %, мин. 6,1 %); Эстония 8,3 % (макс. 10,6 %, мин. 
6,6 %); Польша 7,4 % (макс. 7,9 %, мин. 6,8 %); Словения 7,4 % (макс. 8,1 %, мин. 6,8 %); Румыния 6,9 % (макс. 9,2 %, мин. 5,3 %). 

Стандартное отклонение, определенное на основании рассчитанного значения показателя социализации для полного 
общественного потребления за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран составило: Польша 0,73 %; Словения 
0,84 %; Венгрия 0,89 %; Чешская Республика 1,22 %; Словакия 1,41 %; Болгария 1,72 %; Румыния 1,87 %; Литва 2,25 %; Латвия 
2,56 %; Эстония 2,68 %. 

Стандартное отклонение, определенное на основании рассчитанного значения показателя социализации для 
индивидуального потребления в рамках общественного потребления за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных 
стран составило: Чешская Республика 0,47 %; Польша 0,53 %; Словения 0,54 %; Венгрия 0,67 %; Болгария 0,75 %; Румыния 0,99 %; 
Литва 1,17 %; Латвия 1,47 %; Словакия 1,48 %; Эстония 1,84 %. 

Стандартное отклонение, определенное на основании рассчитанного значения показателя социализации для общего 
потребления в рамках полного общественного потребления за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран 
составило:  Словения 0,31 %; Польша 0,36 %; Венгрия 0,37 %; Чешская Республика 0,80 %; Эстония 0,98 %; Румыния 1,01 %; 
Болгария 1,07 %; Латвия 1,27 %; Литва 1,73 %; Словакия 2,05 %. 

Доля индивидуального потребления в полном общественном потреблении, определенная на основании средних значений 
за 15-летний период, охваченный анализом, для отдельных стран является следующей: Словения 59,8 %; Польша 57,6 %; Эстония 
55,8 %; Венгрия 53,6 %; Румыния 53,1 %; Литва 51,3 %; Чешская Республика 51,0 %; Латвия 48,0 %; Болгария 47,3 %; Словакия 
43,0 %. 

К странам, в которых значение показателя социализации для полного общественного потребления имело положительную 
тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда): Румыния, Чешская Республика, Болгария, Польша, 
Венгрия. К странам, в которых значение показателя социализации для полного общественного потребления имело отрицательную 
тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда): Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения.  

Для Болгарии зафиксировано большое отклонение от линии тренда: в период 1995 - 1997 гг. и 2006 – 2008 гг. оно является 
отрицательным, а в период 1999 – 2004 гг. – положительным. Для Эстонии существенное отклонение от линии тренда проявляется 
в 1995 и 2008 г. Для Латвии проявляется большое отклонение от линии тренда в следующие периоды: 1996 - 1997 гг. и 2005 – 2007 
гг - отрицательное, а в 1995 и 2008 г. - положительное. Для Румынии применение линейного тренда является малоэффективным, 
так как текущие значения показателя социализации значительно отличаются от значения тренда, как в положительную, так и в 
отрицательную сторону. Для остальных стран линейный тренд достаточно хорошо отражает направление изменений доли полного 
общественного потребления в ВВП. 

К странам, в которых значение показателя социализации для индивидуального потребления в рамках полного 
общественного потребления имело положительную тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда):  
Румыния, Чешская Республика, Венгрия и Словения.  

К странам, в которых значение показателя социализации для индивидуального потребления в рамках полного 
общественного потребления имело отрицательную тенденцию, относятся (в порядке уменьшения отклонения линии тренда):  
Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Польша, Болгария.  

Для Болгарии зафиксировано большое отклонение от линии тренда: в период 1995 - 1997 гг. и 2006 – 2008 гг. оно является 
отрицательным, а в период 1999 – 2004 гг. – положительным. Для Эстонии существенное отклонение от линии тренда проявляется 
в 1995 и 2008 г. Для Литвы проявляется большое отклонение от линии тренда в следующие периоды: 1996, 1996, 2007 гг. - 
отрицательное, а в 1999 г. - положительное. Для Словакии применение линейного тренда является малоэффективным, учитывая 
большое отрицательное отклонение в период 1995-1999 гг. Для Румынии проявляется большое отклонение от линии тренда в 
следующие периоды: в 2007 – отрицательное, а в 1999 – положительное. Для остальных стран линейный тренд достаточно хорошо 
отражает направление изменений доли индивидуального потребления в ВВП. 

Доля общественного потребления в Валовом Внутреннем Продукте зависит от политической доктрины, принятой в 
конкретной стране. В странах с социалистическими и социал-демократическими традициями показатель социализации является 
относительно более высоким, чем в странах с либеральной доктриной. Также он зависит от состояния общественно-
экономического развития конкретной страны. В развивающих странах он будет меньшим, чем в экономически развитых странах. 

Из метода расчета показателя социализации вытекает, что он является изменчивым во времени, и такая изменчивость, в 
большой степени, зависит от размера Валового Внутреннего Продукта за конкретный год. Поэтому, выводы также должны 
делаться на основании средних значений за целый период, охваченный анализом. 

Показатель социализации в отношении полного общественного потребления в анализируемых в данной статье странах 
определялся исходя из принципов усреднения за целый период, охваченный анализом, в пределах от 21,8 % до 14,7 %. Такой 
показатель является более характерным для развивающих стран, которые перешли к либеральной экономической модели. 
Максимальное значение показателя социализации, рассчитанного исходя из принципов усреднения за целый период, охваченный 
анализом, имели Венгрия (21,8 %) и Чешская Республика (21,2 %). Наименьшее же Румыния (14,7 %) и Болгария (15,7 %). 

Наибольшее среднее значение показателя социализации, рассчитанного в отношении индивидуального потребления в 
рамках полного общественного потребления, было зафиксировано у Венгрии (11,7 %) и Словении (11,1 %), а наименьшее - у 
Болгарии (7,4 %) и Румынии (7,8 %). 

Наименьшее стандартное отклонение, являющееся критерием определения стабильности доли полного общественного 
потребления в ВВП, было зафиксировано у Польши (0,73 %) и Словении (0,84 %), а наибольшее – у Эстонии (2,68 %) и Латвии 
(2,56 %).    

Наиболее положительная тенденция показателя социализации, рассматриваемого в качестве критерия изменений доли 
общественного потребления в ВВП, была зафиксирована у Румынии и Чешской Республики, а наиболее отрицательная – у 
Словении и Словакии. 
 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье представлены результаты анализа доли общественного потребления вместе и его составляющих, а именно 
индивидуального и общего потребления, в Валовом Внутреннем Продукте в 10 странах с переходной экономикой, недавно 
вошедших в состав Европейского Союза. К ним относятся: Болгария, Чешская Республика, Эстония, Литва, Латвия, Польша, 
Румыния, Словения и Венгрия. Анализ проводился за период 1995 – 2009 гг. 
Ключевые слова: макроэкономика – мировая экономика – страны с переходной экономикой -  валовой внутренний продукт – 
показатели социализации – анализ 
SUMMARY 
This article contains the results of analyses of the share of the public consumption in the gross domestic product for 10 countries with 
transition economy at present being the members of European Union. The following states are concerned: Bulgaria, the Czech Republic, 
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Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary. The analysis was provided over the period of 1995 – 2009. 
Keywords: Macroeconomics – World Economy - Countries with Transition Economy – Gross Domestic Product – rate of the socialization - 
analysis 
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Мазіна Є. Г.   

 
Подолання наслідків економічної кризи 2008-2009 років вимагає докорінного перегляду існуючих механізмів 

банківського регулювання і нагляду. Існуюча система економічних нормативів регулювання (СЕНР) охоплює п’ять основних 
аспектів діяльності комерційних банків (КБ): адекватність (величина або пропорції) капіталу, ліквідність, кредитні ризики, 
інвестиційна активність КБ і ефективна валютна політика (валютні ризики). Досвід показав, що деякі з цих нормативів не 
«спрацювали» ефективно, інші (наприклад, нормативи інвестування) стали однією з причин світової економічної кризи 2008-2009 
років, треті (скажімо, нормативи валютної політики) – практично виявилися безпорадними в країнах, що використовують валюту 
інших країн як резервну (Україна являється яскравим прикладом цьому). Отже, у період кризи явними стали наступні проблеми, які 
стосуються економічних нормативів. 

1. Економічні нормативи, їх дотримання або недотримання не стали причиною банкрутства (чотири КБ станом на 
01.09.2009) або ліквідації (на цій стадії  12 КБ) банків.  

2. Система нормативів виявилася вимогливою, КБ, щоб не порушувати нормативи доводилося їх перевиконувати. 
Зокрема, через жорсткість нормативів адекватності і ліквідності, КБ доводилося їх постійно підтримувати на рівні значно вищоу за 
нормативно визначений. На макрорівні це приводило до проблем з ліквідністю, переливанню коштів з регіонів у центр, зі сфер 
реальної економіки, зокрема, галузей з високим технологічним рівнем - в галузі з низькою доданою вартістю і швидким оборотом 
капіталу. За період з 2002 по 2008 роки, наприклад, Н1 (норматив мінімального розміру регулятивного капіталу КБ) номінально 
виріс у 15,71 разів1, тоді як приріст ВВП склав 56,9 %.2 НБУ в новітній історії банківської системи України (БСУ) лише в березні-
червні 2009 року вперше знизив значення показника з 132 млн. гривень до 119 млн, але вже у серпні він знову підвищив його до 
127млн. гривень. Станом на 01.07.2009 величина активів найбільшого в Україні КБ Приватбанку складала 79,5 млрд. гривень, тоді 
як активи КБ, що знаходиться на 184-м місці, «Альянс» були в 1000 разів менше – 70,4 млн. гривень. Очевидно, що. з одного боку, 
перманентне підвищення нормативу Н1 для маленьких КБ викликає вилучення засобів з обороту, зменшує ресурси на 
кредитування економіки і не підходить однаковою мірою для всіх банків; з іншого боку, який сенс обмежувати однаковим 
значенням нормативу КБ, які різняться у параметрах у 100-1000 разів? Або ж, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) 
за 2002-2009 рр. у середньому «перевиконувався» КБ у 1,5-2,5 рази.3 Цьому послужили різні причини. По-перше, через складнощі, 
що виникають при його розрахунку, КБ прагнули працювати з «запасом». По-друге, знову таки, він був однаковим для всіх КБ, не 
залежно від розмірів і структури активів. Дослідження нормативних і фактичних значень групи нормативів достатності і 
адекватності капіталу за 2002-2009 рр. привели до висновку, що вони, штучно піднявши конкурентоспроможність великих КБ, 
викликали переливання коштів з маленьких банків у великі. Найцікавіше, що швидке посилення вимог до капіталу вимушує самі 
банки географічно зменшити мережу, підриває основу функціонування місцевих банків, підсилює регіональний дисбаланс 
економіки. Адже світова фінансова криза показала: коли наступає провал, капітал банків не грає найважливішу роль в їх порятунку. 
Приблизно така ж картина склалася у групі нормативів миттєвої (Н4), поточної (Н5) і короткострокової ліквідності 
(Н6).Дослідження динаміки нормативу Н4 показало, що в цілому по банківській системі України протягом 2002-2009 рр. фактичне 
значення нормативу у 2,2-3,1 рази переверщувало його нормативне значення, по Н5 - у 1,8 рази, по Н6 – у 1,5-1,7 рази. При цьому, 
очевидно, що коли нормативи адекватності капіталу підвищуються, нормативи ліквідності падають і навпаки. У такій же ситуації 
були норматив максимального розміру кредитної ризику на одного контрагента (Н7), норматив великих кредитних ризиків (Н8), 
норматив максимального розміру кредитних гарантій і поручительств, виданих одному інсайдеру (Н9) і норматив максимального 
сукупного розміру кредитних гарантій і поручительств, виданих інсайдерам. Якщо по нормативам Н7 і Н8 фактичні значення 
нормативів були на рівні 90-110%, то по нармативах Н9 і Н10 розбіжності доходили до кількох разів. 

3. Для КБ залишатися  економічних нормативів регулювання сьогодні означає просто задовольнити формальні вимоги 
НБУ. Для НБУ ж виконання нормативних вимог з боку КБ підтверджує правильність його регуляторних рішень і нагляду за їх 
виконанням. У таких умовах в певному значенні співпрацяНБУ і КБ не можлива. Відсутня потреба пошуку величини реального 
нормативу.  

  Таблиця 1. 
Взаємозв'язок між економічними нормативами регулювання банківської діяльності 

Нормативи ліквідності Нормативи кредитування  
Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Н1^ v v v ^ ^ ^ ^ 
Н1v ^ ^ ^ v v v v 
Н2^ v v v v v v v 
Н2v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Н3^ v v v v v v v 
Н3v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Життя підказує необхідність застосування нових підходів в областінормативного регулювання діяльності КБ. Зокрема, 

ми пропонуємо перейти до системи гнучких економічних нормативів регулювання (СГЕНР) діяльності КБ. Перша характеристика 
цих нормативів: КБ самі обирають собі відповідну групу нормативів. Друга – загальним, універсальним вважається не сама 
величина нормативу, а співвідношення між ними.  

                                                           
© Мазіна Є.Г., 2011 
1 http://www.bank.gov.ua/.  
2 http://www.ukrstat.gov.ua/.  
3 http://www.bank.gov.ua/. 
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У таблиці 1 представлений перший крок до побудови СГЕНР: досліджено характервзаємозв'язку між нормативами 
адекватності, ліквідності і кредитування. На даному етапі важливо з'ясувати загальний напрямруху. Як ми бачимо, коли нормативи 
адекватності , нормативи ліквідності падають, а кредитування –  і навпаки. Взявши цей висновок озброєння, проаналізуємо 
детально якісну і кількісну взаємозалежність трьох груп нормативів, зазначених вище. 

Перш за все відмітимо, що, на нашу думку, з нормативного поля управління групи нормативів інвестування і валютної 
позиції мають бути виключені. Інвестиції в цінні папери інших компаній – одна з причин світової кризи 2008-2009 рр. Банк, 
організація, що видає кредити, не може на постійній основі стати пайовиком цього бізнесу. В цьому випадку моніторинг виданих 
кредитів з боку банку не має сенсу. Сьогодні у західних провідних економістів не викликає сумніву у тому, що стрімке зростання 
деривативів (кредитних свопів) у американській економіці відбулося у 2001-2008 рр. – з 0,3 трлн. доларів до 60 трлн. доларів!1 Це 
відбулося при прямому потуранні голови ФРС А. Грінспіна. Він істотно пом'якшив обмеження відносно інвестування засобів КБ в 
цінні папери, переконавши конгрес США дозволити знову купувати акції та інші цінні папери на фондовому ринку (ця заборона 
абсолютно правомірно була введена під час Великої депресії 1929-1933 рр., коли законодавчо був встановлений максимально 
допустимий рівень участі банків в капіталі нефінансових організацій у розмірі не більше 4,99 %). Пізніше Грінспін зізнався, що 
світова фінансова криза 2008-2009 рр. вибухнула саме через це. На жаль, він не зробив висновків навіть після російського дефолту 
1998 року, коли фінансова криза виявила проблему замороження значного об'єму активів російських банків, вкладених в цінні 
папери. Окрім нормативів інвестування, на наш погляд, слід також відмовитися від групи нормативів ефективної валютної 
політики. У кризовий  період всі держави намагатимуться забезпечити національну валюту та зберігати її від негативного впливу 
резервних валют. Ця політика триватиме до тих пір, поки не встановиться новий світовий порядок резервних (резервної) валют 
(валюти), в управлінні якими (якою) братимуть повну участь всі країни, що користуються послугами цих валют (цієї валюти). В 
період "заощадження" національної валюти, природно, будуть введені обмеження по обігу резервних валют: заборона видачі 
кредитів у іноземній валюті, припинення ухвалення внесків і депозитів у валюті, припинення дій нормативних вимог до валютних 
активів і пасивів, зберігання обов'язкових резервів КБ у НБУ в національній валюті і т. д. Відмітимо, що Україна вже зробила кроки 
у напрямку до цього: Верховною Радою у червні 2009 року був ухвалений закон про заборону видачі валютних кредитів.  

Проте повернімося до нормативів адекватності, ліквідності і кредитування. Постараємося зрозуміти якісну і кількісну 
взаємозалежність між ними. Розглянемо взаємозв'язки у трьох парах нормативів: нормативи адекватності капіталу з нормативами 
ліквідності (1); нормативи ліквідності з нормативами кредитування (2) і нормативи адекватності капіталу з нормативами 
кредитування (3). Дослідження співвідношення нормативів ліквідності і адекватності капіталу показують, що низька або нульова 
ліквідність супроводжується високим значенням адекватності капіталу, а значна ліквідність припускає низькі обсяги кредитування. Це основна, 
або генеральна лінія співвідношення.  

У випадку з нормативами адекватності і кредитування динаміка співвідношення інша, зворотня до попереднього 
випадку. О, така динаміка властива не всім нормативам. Так, при стрімкому темпі зростаннянормативу мінімального розміру 
регулятивного капіталу Н1 проявляється обернена залежність між змінами нормативів адекватності і кредитування: пришвидкому 
темпі  регулятивного капіталу ресурси КБ по кредитуванню скорочуються.  

Нормативи ліквідності і кредитування співвідносяться за тим самим принципом, що й нормативи адекватності і 
ліквідності. Протеможливі і  з правила, зокрема, на темпи росту кредитування впливають співвідношення між самими нормативами 
ліквідності і характеркредитного портфеля КБ. 

На рис. 1., представлено графічне зображення співвідношення нормативів адекватності капіталу, ліквідності і 
кредитування в тривимірному просторі. При цьому, точки Ео’, що знаходяться в середині простору, об'єм якого обмежений 
фігурою XYZ – показниками нормативів адекватності, ліквідності і кредитування, є малоефективними. У цих крапках КБ 
функціонують з великим запасом: на резервування або збільшення капіталу витрачаються дуже багато коштів або ж через жорсткі 
вимоги кредитування частина ресурсів залишається невикористаною. Крапки, що знаходяться на поверхні “ангару” (Ео), є тією 
множиною значень, серед яких можна обрати оптимальне рішення. Наприклад, точка Ео знаходиться на краю даху “ангара” 
(відмічена маленькою червоною стрілкою) може бути однією з найбільш ефективних. Крапки, що знаходяться зовні (Е1), є 
неприпустимими, оскільки при них порушується необхідна взаємозалежність між відміченими вище нормативами.  

0 Х - нормативы адекватности

Z - нормативы кредитования

Y - нормативы ликвидности Eo’

Eo’

Eo

E1

Рис.1. Графічне зображення взаємозалежності між нормативами адекватності капіталу, ліквідності і кредитування в 
тривимірномупросторі 

 
Тепер детальніше дослідимо взаємозалежність між нормативами, що цікавлять нас. На практиці мовайде про виявленні 

взаємозалежності між від 40 до 55 пар нормативів. Для організації дослідження такої залежності нами розглянуто 26 парзалежностей.  

                                                           
1 О том, что  инвестиции в ценные бумаги со стороны банков стали одной из причин мирового финансового кризиса см. (см. 
Багратян Г.А., Кравченко I.С.,  Свiтова криза та Украiна: проблеми й нов  пiдходи до фiнансового регулювання /Фiнанси Украiни. -
   N 4. - 2009р. - c.33-42).  
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Статистичні дані для аналізу приведені в табл. 2.  
Таблиця 2 

Фактичні значення нормативів Н2-Н10 БСУ у 2002-2009 рр. 
(станом на 1 січня відповідного року) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 01.07. 2009 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н2 20.69 18.39 15.11 16.81 14.95 14.19 13.92 14.01 14.54 
Н3 13.46 12.84 10.20 10.72 9.36 9.34 - 11.82 12.59 
Н4 46.77 43.33 48.41 61.24 61.56 56.73 53.60 62.38 69.81 
Н5 65.96 57.23 62.42 74.34 73.87 70.19 75.33 75.16 73.87 
Н6 36.65 37.49 33.70 74.55 40.17 37.83 39.93 32.99 32.63 
Н7 23.43 22.92 22.87 22.64 22.25 21.45 22.56 23.04 21.97 
Н8 189.40 207.94 266.01 225.06 202.60 191.44 171.06 187.36 188.96 
Н9 5.76 4.42 2.25 1.49 2.01 1.97 2.01 1.66 1.30 
Н10 11.82 9.04 11.02 8.21 7.13 5.86 6.84 5.76 4.68 

В ціломуфактичні значення нормативів цілком відповідними періодами часу, за винятком тих випадків, коли нормативні значення 
(значення, що встановлюються НБУ) були змінені. Нормативи Н4, Н5, Н6, Н7, Н8 і Н9 за досліджуваний період не змінилися. Значення Н2, 
Н3 і Н10 піддавалися змінам. Нормативне значення Н2 у 2002 і в 2003 роках. мало бути не меншим 8 %, а у 2004-2009 рр. – не меншим 10 %. 
Це практично не може вплинути на співставленість даних. Норматив Н3 не змінювався протягом 2002-2007 рр. (мав бути не меншим 4 %), у 
2008 році він не регулювався, а в 2009 році, у зв'язку з кризою, що наступила, був встановлений на рівні 9 %1. Нарешті, норматив Н10 у 2002-
2005 рр. був на рівні 40 %, а у 2006-2009 рр. – 30 %. Ми вважаємо, що представлений в табл. 2 статистичний ряд можна вважати за цілком 
гомогенний і зіставний. Важливо і те, що ми аналізуватимемо фактичні значення нормативів. Тим самим ми маємо право ігнорувати зміну 
нормативних значень деяких показників. 

Для виявлення взаємозалежності між нормативами, ми користуємося функцією кореляції і попарно порівнюватимемо значення 
нормативів по формулі: 

                                                      _             _ 
                                        Ѕ (Нi – Нi)(Hj – Hj) 
Коррел (Нi, Нj) =----------------------------------------                            (2), де 
                                   _                   _  
                                    v  (Нi  – Нi )2  (Hj – Hj)2 
               _             _ 
Нi, Нi, Hj і Hj – фактичні і середні значення рядів i-го і  j-го нормативів. 
Результати аналізу приведені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Коефіцієнти кореляції між нормативами адекватності, ліквідності і кредитування в БСУ у 2002-2009 рр. 

Нормативи ліквідності Нормативи кредитування  
Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Н2 -0.629845 -0.580802 0.170867 0.620700 0.094878 0.893007 0.750779 
Н3 -0.226445 -0.366655 -0.401333 0.574164 0.184763 0.610358 0.266167 
Н4 - - -- -0.534717 -0.307042 -0.794153 -0.812067 
Н5 - - - -0.360459 -0.478467 -0.680555 -0.672920 
Н6 - - - -0.097301 0.017549 0.041064 0.090757 

Таким чином, кореляційний аналіз дозволив отримати коефіцієнти кореляції і на цій основі побудувати нову модель нормативного 
управління КБ. Ми вважаємо, що коефіцієнти, відображені в табл. 3, що показують не абсолютні величини, а співвідношення між 
нормативами, здатні забезпечити гнучкіше управління БСУ. При цьому, у разі практичного застосування пропонованої моделі, фактичні 
значення нормативів адекватності, ліквідності і кредитування продовжують розраховуватися і затверджуватися пост-фактум і служать основою 
для розрахунку нових значень коефіцієнтів кореляції для майбутніх часів. Разом з тим результати аналізу дозволяють нам детальніше 
достлідити взаємовідношення нормативів.  

По-перше, фактичне значення нормативів адекватності , коли знижується значення нормативів ліквідності і навпаки. 
По-друге, з загального правила щодо характеру співвідношення нормативів адекватності і ліквідності виняток становить 

співвідношення нормативу Н2 до Н6, а саме - на короткостроковий період (зобов'язання терміном погашення до одного року) зниження 
адекватності може відбутися при одночасному зниженні ліквідності.  

По-третє, фактичне значення нормативів адекватності чітко кореспондує із значеннями нормативів кредитування. Практично у всіх 
випадках вектори динаміки цих нормативів збігаються.  

По-четверте, у співвідношенні нормативів адекватності і кредитування є одне виключення: динаміка Н3 і динаміка Н8 не 
збігаються, нормативи змінюються у різних напрямах. Це, на нашу думку, вказує на те, що роль нормативу Н8 (норматив великих кредитних 
ризиків) має бути посилена: до великих кредитних ризиків слід віднестися з більшою жорскістю.  

По-п'яте, фактичне співвідношення нормативів ліквідності знормативами кредитування  в чіткій субординації:  обернена залежність 
цих нормативів. Фактичні нормативи ліквідності  коли зменшується значення нормативів кредитування і навпаки.  

По-шосте, в співвідношеннях нормативів ліквідності і кредитування також є одне виключення: нормативи Н6 і Н10 змінюються 
прямопропорційно. З нормативом короткострокової ліквідності Н6 (який насправді є нормативом ліквідності, що характеризує найдовші 
строки) є проблеми. Ми вважаємо, що КБ більш-менш легко справляються з дотриманням нормативів миттєвої і поточної (зобов'язання до 
одного місяця) ліквідності. З одного боку, це, можливо, до певної міри пов'язано з тим, що КБ проблеми миттєвої і поточної ліквідності часто 
вирішують за рахунок швидкого залучення і повернення засобів визначених, не рідко афілійованих з банком клієнтів. На триваліший термін 
(скажімо, до одного року) така політика менш ефективна. З іншого боку, на триваліший період забезпечення високої ліквідності вимагає як 
збільшення капіталу, так і створює можливість для об'ємнішого кредитування. В цілому ж КБ пристосувалися до “техніки” забезпечення 
ліквідності. Ці нормативи дуже часто не в змозі охарактеризувати реальний стан справ. Не випадково, що не дивлячись на 
величезні зусилля ЦБ по підтримці ліквідності КБ в період економічної кризи 2008-2009 рр., не дивлячись на неодноразові заяви, 
істотна кількість великих банків не змогла уникнути серйозних проблем ліквідності (чотири КБ збанкрутіли, ще півтора десятки 
знаходяться в процесі ліквідації).  

                                                           
1 Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Econom_norms/2002.htm 
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Наш підхід дозволяє зробити реальний крок до СГЕНР банківської діяльності - від універсальної банковскої системи 
перейти до спеціалізованої або селективної банківської системи. Відомо, що в економіках, що знов розвиваються, практично завжди 
застосовувався підхід адміністративної дії на кредитування. Так, наприклад, в період реалізації політики «корейського дива» (1960-1985 рр.) 
Банк Південної Кореї персонально для кожного КБ встановлював індивідуальні стелі кредитування, резервування депозитів, нарощування 
кредитного портфеля і, в деякі роки (коли потрібно було стримати економічне зростання), ліміти кредитування. У ряді країн КБ від 20 до 80 % 
обсягів банківських кредитів направляють на фінансування певних галузей економіки. У Індії до недавнього часу КБ близько половини своїх 
активів повинні були направляти на резервні рахунки або вкладати в урядові облігації, а 40% - в кредити, що направляються на розвиток 
пріоритетних галузей економіки.1 Ця політика індійського уряду піддавалася різкій критиці.2 Факт в тому, що Індія, разом з Китаєм в період 
економічної кризи 2008-2009 рр. не тільки не допустила спаду темпів економічного зростання, але навіть збільшила їх з 7 до 9,5 %. Україна 
також у період глобальних трансформацій вимушена здійснювати доіндустріалізацію країни. Отже, СГЕНР в нашій країні зможе зіграти таку ж 
роль, що урядове втручання в Індії. 

 
ПОСТКРИЗОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК КРАЇН БРІК 

 
Музиченко Г.Г., доцент кафедри „Міжнародна економіка”,  ДонНУ 

 
На сьогодні найбільш перспективними у світі країнами бізнесу є Бразилія, Росія, Індія й Китай, або країни БРІК. Слід 

зазначити тенденцію останніх: країни БРІК перестали сприйматися як джерело дешевої робочої сили і природних ресурсів, тепер 
керівники світових компаній сприймають країни БРІК як найбільший новий ринок збуту. У цих країнах створено умови для 
розвитку економіки через реалізацію кількох напрямів: реформи, проведені задля розвитку ринку країни і посилення її 
привабливості для великих інвесторів; достатня кількість сільського населення, тобто потенційних споживачів, що поступово 
дедалі більше починають цікавитися новою продукцією; вільний ринок та майже повна відсутність конкуренції серед великих 
компаній; дешева інфраструктура. 

Сукупність цих факторів, а також швидке зростання й прогресуючі обсяги ринку заохочують великі корпорації та 
роблять ринки країн БРІК привабливими для значних інвестицій.  

Концепція БРІК увійшла у глобальний інформаційний простір в 2001 р. Вона була покликана пояснити виникнення та 
розвиток нових світових ринків, які представляються перспективними для майбутніх інвесторів. Питання появи цього 
неформального об’єднання розглядається у працях відомих зарубіжних вчених Дж. Стіґліца, Х. Шумана, А. Тейта, Л. Клайна, Дж. 
Майера та ін. та українських М. Долішнього, Д. Олесневича, Ю. Макогона, І. Михасюка, А. Філіпенко, А. Гальчинського та ін. 

Метою статті є дослідження й аналіз економічного розвитку країн-учасниць БРІК в посткризових умовах. 
Фінансова криза, розпочавшись у США і охопивши високорозвинені країни Заходу, лише сприяє зростанню і посиленню 

ролі держав зі швидкозростаючою економікою у процесах глобалізації та інтернаціоналізації. За прогнозами Goldman Sachs, у 2030 
р. майже половину росту світового ВВП забезпечуватимуть чотири країни групи БРІК, а разом з іншими швидкозростаючими 
економіками вони подвоять загальний ВВП за 8 років. 

Лідерами економічного зростання у світі в 2011 році можуть стати Китай та Індія, а також їх партнери по групі БРІК - 
Росія і Бразилія. Фахівці Світового банку очікують зростання ВВП у Китаї на 8,7% в 2011 році й на 8,4% - у 2012-му. Відповідні 
показники для Індії - 8,4% і 8,7%, для Росії - 4% і 4,2%, для Бразилії - 4,4% і 4,3%. Для порівняння, в США в 2011 році очікується 
зростання економіки на 2,8%, в зоні євро - на 1,4%, в Японії - на 1,8% [1].  

У 2010 р. ВНП на душу населення в країнах БРІК був значно меншим ніж в розвинутих, наприклад, у США – 43 тис. 
дол., Росії - 12 тис., Бразилії - 11 тис., ПАР – 5 тис., Китаї - 4,5 тис., Індії - 3,3 тис. дол. Доля країн БРІК у світовому ВНП – біля 
15%, тоді як тільки США – 25%. Деякі прогнози стверджують, що к 2040-2050рр. ВНП цих країн буде більшим ніж у країн «великої 
сімки» (табл. 1). 

Таблиця 1 Прогноз обсягу ВНП на душу населення в країнах «великої сімки» (за виключенням Японії) та країнах БРІК, дол. 
США у цінах 2006р. [2] 

Країна  2006р. 2015р. 2020р. 2025р. 2030р. 2035р. 2040р. 
США 44,38 50,20 53,50 57,44 62,72 69,02 76,04 

Велика Британія  38,11 45,59 49,17 52,22 55,90 61,05 67,39 
Канада  38,07 43,45 45,96 48,62 52,66 57,73 63,46 
Франція  36,04 41,33 44,81 48,43 52,33 56,56 62,13 
Німеччина  34,59 40,59 43,22 45,03 47,26 51,71 57,12 
Італія  34,12 35,90 38,99 41,36 43,19 44,94 48,07 
Росія  6,909 13,97 19,31 26,06 34,36 43,80 54,22 

Бразилія  5,657 8,427 10,37 12,99 16,69 21,92 29,02 
Китай  2,041 5,83 8,82 12.68 17,52 23,51 30,95 
Індія  817 1,492 2,091 2,979 4,360 6,524 9,802 

 
За рахунок високого рівня золотовалютних резервів і стабільного рівня зовнішнього боргу країни БРІК мають більш 

позитивні тенденції по таких параметрах, як відношення зовнішнього боргу до ВВП і ступінь покриття зовнішнього боргу 
міжнародними резервами ніж розвинені країни. Так, зовнішній борг Бразилії в 2010 році склав 15% ВВП, Росії - 33%, Індії - 20%, 
Китаю - 7% (для порівняння, США - 97%, Німеччини - 159%, Франції - 188%, Японії - 162%, Великобританії - 416%). Відношення 
розміру міжнародних резервів до обсягу зовнішнього боргу в Індії становить 83%, у Бразилії - 94%, у Росії - 100%, у Китаї - 645%. 
У розвинених країнах ці показники нижче, ніж у країнах БРІК. 

Оскільки майбутнє світової економіки більше пов'язують із сектором послуг, ніж із промисловістю, перед країнами БРІК 
відкриваються величезні можливості. В цьому питанні незаперечним лідером є Індія. Наприклад,  Китаї на частку промисловості 
доводиться 53% ВВП і 32% на сектор послуг, а в Індії - лише 22% на промисловість і 66% на послуги. Саме тому за Китаєм 
закріпився образ «світової фабрики», а за Індією - імідж перспективної країни у сфері інформаційних технологій.  

Якщо розглядати позитивні й негативні сторони економічного зростання найбільшого країн – Індії, та Китаю, можна 
відзначити, що в Індії не достатньо розвинені інфраструктура і промисловість, багато бюрократичних бар'єрів у бізнесі. Наприклад, 
за оцінками Всесвітнього банку, щоб відкрити власну справу, тут знадобиться 71 день, а в Китаї - лише 48. Втім, в Індії є переваги - 
порівняно розвинений фінансовий ринок і банківська система.  

Для успішної роботи індійської моделі економіки потрібно порівняно небагато досить кваліфікованих кадрів. Індійські 

                                                           
1 Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 
1996, с. 79.  
2 Diana Farrell, Susan Lund, and Leo Puri, India's financial system: more market, less government, «The McKinsey Quarterly», 2006, 
Number 3, pp. 87.  
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«білі комірці» стали основою середнього класу, який забезпечує зростання внутрішнього споживання. Індійський ВВП на 61% 
сформований з допомогою особистого споживання, а китайський - тільки на 40% [3].  

Для китайської промислової моделі, навпаки, потрібно багато дешевих низькокваліфікованих робітників і середнього 
класу тут майже немає.  

В аналітичній доповіді Goldman Sachs 2003 р. прогнозувалося, що до 2040 р. країни групи БРІК наздоженуть, а до 2050 р. 
перевершать за сумарним ВВП США, Японію, Німеччину, Францію й Італію (табл. 2). 

Таблиця 2 Частка країн БРІК у світовому ВВП,% [4] 
 1950р. 1960р. 1989р. 1999р. 2009р. 2010р. 

СРСР / Росія 9,6 10,0 8,3 2,4 3,3 3,4 
Бразилія н/д н/д н/д н/д 2,6 2,8 
Індія н/д н/д н/д 4,6 4,8 4,9 
Китай 4,5 5,3 7,7 11,2 11,4 12,05 

Для порівняння       
США 27,3 24,2 21,5 21,9 20,6 20,02 

Єврозона 26,3 26,8 22,5 15,8 15,7 15,2 
Японія 3,0 3,4 8,3 7,6 6,3 6,2 

 
Один із прикладів спільних інтересів країн БРІК, що виявилися під час кризи, - намір "диверсифікувати" міжнародну 

фінансову систему, перетворити її на більш демократичну. Ще одна перспективна сфера взаємодії в рамках БРІК - виробництво 
продовольства. Держави, входять в угруповання держави є найбільшими його виробниками й споживачами у світі. У країнах БРІК 
проживає приблизно 42% населення світу, тут зосереджено 32% загальносвітових орних земель. На Бразилію, Росію, Індію й Китай 
доводиться майже 40% світового виробництва пшениці, 50 - свинини, більше 30 - м'яса птаха й 30% яловичини.  

До початку 80-х років по долі у світовому ВВП Росія перевершувала сучасний рівень, досягнутий "світовим 
економічним чудом" - Китаєм. І тільки в 90-і роки утворився той великий розрив з Китаєм і Індією, що збільшується до тепер. 
Сьогодні по багатьом макроекономічним показникам розходження між країнами БРІК становлять 1,5-2 рази. 

Всі країни БРІК націлені на структурну перебудову й модернізацію економіки. Їх потенційні можливості в завоюванні 
провідних позицій на світовому ринку багато в чому визначається рівнем інноваційного розвитку економік. На даному етапі за 
деякими показниками інноваційного розвитку Росія уступає іншим країнам БРІК. Однак, відставання від Бразилії й Індії несуттєве, 
а по деяких параметрах Росія їх навіть випереджає (табл. 3). 

Таблиця 3 Показники інноваційного розвитку економіки країн БРІК 
Показники  Росія Бразилія Індія Китай 

Доля високотехнологічної продукції в експорті готової 
продукції, % (2009р.) 

7 12 5 30 

Доля комунікаційних й інформаційних послуг в експорті послуг, 
% (2009р.) 

41 53 74 43 

Місце в рейтингу 
За індексом використання  інформаційно-комунікаційних 
технологій ВЕФ-2010р. 

74 59 54 39 

По міжнародному інноваційному індексу BCG-2010р. 49 72 46 27 
 
Динаміка макроекономічних показників (ВВП, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції) Бразилії, Росії, Індії, Китаю 

представлена у додатку А. За цими даними розрахуємо економіко-математичну модель впливу деяких макроекономічних 
показників (експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції) на ВВП країн БРІК.  

На думку провідних економістів Росія гостріше перенесла кризу, ніж інші країни БРІК (табл. 4). По окремих 
макроекономічних показниках втрати Росії дійсно більше, ніж в інших країнах "четвірки". Так, в 2010р. реальний ВВП  знизився 
майже на 8%, тоді як у Китаю й Індії спостерігався, хоча й сповільнений в порівнянні з 2009 р., але ріст цього показника. 
Промислове виробництво Росії за той же період впало майже на 11%, а експорт - більш ніж на 35%. 

Таблиця 4 Наслідки кризи для країн БРІК [5] 
Показники Росія Бразилія Індія Китай 

Індекс кумулятивних втрат під час кризи, % до ВВП -33,6 -2,5 -5,1 6,2 
Зміна фіскальної позиції держави у 2010р. в порівнянні з  
докризовим 2007р.,% до ВВП 

 
-13,4 

 
-1,0 

 
-6,0 

 
-4,8 

Зміна ВВП у 2010р., %:  
                в реальному вираженні 
                в доларах США 

 
-7,5 

-25,2 

 
-0,4 
-5,8 

 
5,6 
-6,1 

 
8,5 
9,9 

Зміна валютних резервів в найбільш гостру фазу кризи (з 
липня 2008р. по березень 2009р.): 
               млрд. дол. 
               % до ВВП  

 
 

-212,7 
-12,7 

 
 

-8,5 
-0,8 

 
 

-53,9 
-0,8 

 
 

109,5 
2,5 

Бюджетні витрати на антикризові заходи у 2009р.,% ВВП 4,1 0,6 0,6 3,1 
Зміна обсягу промислового виробництва у 2010р.,% -10,9 -7,4 6,5 11,9 
Зміна обсягу експорту у 2010р., % -35,6 -14,6 -19,2 -15,9 

  
На початковому етапі кризи Росія помітно випереджала інші країни БРІК по росту споживчих цін. У червні 2009р. у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року рівень інфляції в Росії склав 11,9%, тоді як в Індії - 9,3, у Бразилії - 4,8%, а в 
Китаї в той же період була зафіксована дефляція в 1,7%. За підсумками 2010 року рівень інфляції в Росії знизився до 8,8%, в Індії й 
Бразилії цей показник зріс - відповідно до 14% і 6,8%. У Китаї рівень інфляції склав 0,6%.  

Велике значення для розвитку світової економіки в 2010р. мала динаміка росту КНР. У четвертому кварталі 2009р. ВВП КНР 
збільшився на 10,7% (у порівнянні з аналогічним періодом 2008р.), промислове виробництво - на 18,5% (грудень 2009р. до грудня 
2008р.), роздрібний товарообіг - на 17,5%. Збільшенню роздрібного товарообігу сприяли державні дотації й податкові пільги для 
покупців автомобілів і побутової техніки. Збільшення роздрібного товарообігу в 2009р. було найбільшим за останні два 
десятиліття. Якщо на початку 2009р. економісти попереджали про безробіття й дефляцію в КНР, то зараз основною проблемою 
китайської економіки є "перегрів" і інфляція [60].  

Стрімкий розвиток  індустріалізації Китаю помітно підвищив світовий попит на сировину. У зв'язку з ростом сировинних цін 
це вивело із застою безліч економік, що розвиваються, які опираються у своєму розвитку на виробництво й експорт сировини. Так, 
в 2007-2009р., відзначених бурхливим сплеском цін на мінеральну сировину, середньорічні темпи приросту ВВП у порівнянні з 
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1991-2002р. підвищилися (%): у країнах Африки з 2,7 до 5,4, у Латинській Америці - з 2,6 до 5 і Західної Азії - з 3,3 до 6,3 
(розраховуючи на  душу населення з 0,6 до 3,1 і з 0,8 до 4,2 відповідно).  

В 1991-2010 рр. частка  країн, що розвиваються, у світовій обробній промисловості зросла в 1,9 рази, впритул наблизившись 
до третини її сукупного чистого продукту. Більше 4/5 (83%) цього приросту забезпечили країни Східної й Південно-Східної Азії, у 
тому числі 2/3 (64%) - Китай, частка якого у світовій обробній промисловості збільшилася більш, ніж в 4 рази. За 30 років ВВП 
КНР у порівнянних цінах збільшився приблизно в 20 разів, а на душу населення в - 15 разів.  

Виходячи з цього можна зробити висновок, що економіка Китаю після кризи відновлюється рекордними темпами. ВВП 
Китаю за перше півріччя 2010р. зріс на 11,1% у порівнянні з аналогічним показником минулого року. Разом із ВВП зросла й 
інфляція. Індекс споживчих цін у країні набрав за шість місяців 2010 року 2,6%. А в червні цей показник зріс на 2,9%, 
скоротившись у порівнянні із травневими даними на 0,6%.  

Проте за прогнозом експертів Азіатського банку розвитку зростання китайської економіки в 2011 році сповільниться до 9,6% 
в порівнянні з 10,3% у 2010 році. Зростання промислового виробництва в Китаї, за оцінками аналітиків АБР, сповільниться в 
наступні два роки на тлі досить слабкого експортного попиту, а також надмірності виробничих потужностей у низці сфер. У той же 
час, в перші два місяці 2011р. промвиробництво в Китаї збільшилося на 14,1%. Крім того, капіталовкладення компаній зросли на 
25%, інвестиції в нерухомість - на 35%, роздрібні продажі - на 16%.  

Згідно з прогнозом АБР, середній показник інфляції в КНР збільшиться в 2011 році до 4,6% в порівнянні з 3,3% в 2010 році. 
Це відбудеться у зв'язку з підйомом світових цін на нафту і продукти харчування, а також зростанням доходів китайців і високим 
внутрішнім споживчим попитом. У січні-лютому 2011 року середній рівень інфляції в країні склав 4,9%. Інфляція в Китаї в 2012 
році, як очікується, сповільниться до 4,2% . 

В 2000-х роках, особливо в другій половині цього періоду, Індія також  впевнено наздоганяла Китай по інтенсивності росту. 
Хоча віддача вкладень в основний капітал характеризувалася тенденцією до зниження, країна швидко підвищувала норму 
капіталовкладень. За 30 років ВВП Індії в порівнянних цінах виріс в 6,1 рази, а на душу населення - в 3,5 рази.  

Економіка Індії зросла на 8,9% у кварталі, що закінчився 30 вересня 2010р., зберігаючи темпи різкого розширення, коли 
багато світових економік ще тільки намагаються реанімувати ріст. Ріст ВВП у попередніх кварталах свідчить про те, що Індія 
сьогодні є однією з самих швидкозростаючих економік у світі. Це, ймовірно, дозволить Резервному банку Індії підняти процентні 
ставки найближчим часом у рамках програми боротьби інфляцією. Ріст ВВП підтверджує те, що Індії, яка є менш залежною від 
експорту, чим інші азіатські країни, вдалося вийти на такі показники за рахунок надійного внутрішнього попиту. За три місяці 
2010р., попит на сільськогосподарську продукцію, що приносить близько 16% ВВП, зріс на 4,4%, що більше, ніж 2,5% росту в 
попередньому кварталі. Послуги торгівлі, готелів і транспорту зросли на 12,1%, а промислового виробництва на 9,8%. Швидкий 
ріст, як очікується, продовжить залучати іноземні капіталовкладення у фондовий ринок Індії, що різко зріс у 2010 році, оскільки 
інвестори в усьому світі прагнуть вкладати кошти у швидко зростаючі ринки.  

До 2030 року торгівля між країнами БРІК буде збільшуватися на 12% на рік і, у підсумку, сягне 1 трлн. дол. Найбільшими 
темпами, які дорівнюють 14% на рік, буде зростати двостороння торгівля між Китаєм та Індією, і до 2030 року вона сягне 450 млрд. 
дол. Це на 50% більше, ніж поточний обсяг двосторонньої торгівлі між США й Китаєм. Наступними по величині стануть 
двосторонні торговельні потоки Китай-Бразилія й Китай-Росія; за прогнозами, до 2030 року вони сягнуть 200 млрд. дол. 

Отже, виходячи з вище наведеного аналізу, з країн БРІК Китай поки що має найвищі темпи економічного зростання і є 
"локомотивом" світової економіки. Індія по темпах економічного росту йде за Китаєм, Росія ж залишається "слабкою ланкою" у 
четвірці. У БРІК входять країни, з якими в Росії склалися позитивні тенденції багатобічного й двостороннього співробітництва, 
тому для Росії важливо активніше використовувати цей інститут для зміцнення свого положення в світі. 

У грудні 2010 року країни БРІК вирішили зміцнити свої позиції за рахунок нового члена. До «клубу» офіційно запросили 
Південноафриканську Республіку. Але термін «БРІК» об’єднував країни з економіками, що стрімко зростають, а в ПАР саме цієї 
складової немає. На думку багатьох експертів, якщо вже розширювати БРІК, то насамперед за рахунок Південної Кореї. Проте 
ввівши до свого складу ПАР, організація отримує ще одну глобальну опору в Африці й водночас — доступ до багатих природних 
ресурсів Африканського континенту. 

З іншого боку, інтерес ПАР в участі в цьому об’єднанні також пояснюється бажанням південно-африканської влади здобути 
формальне визнання лідерства своєї країни в регіоні, брати участь у міжнародному форумі, де роль Африки як континенту 
з великими економічними можливостями була б оцінена достойно, попри нинішні політичні та соціальні потрясіння. 

Однак 18 лютого ПАР офіційно приєдналася до клубу чотирьох країн. І 14-15 квітня в Китаї відбувся черговий саміт 
організації під новою назвою БРІКС; уперше - у форматі «п’ятірки», під девізом «Широке бачення - спільне процвітання». 
Обговорюються нові можливості розширення БРІКС, такі як БРІК плюс Східна Європа плюс Туреччина, або БРІК плюс Східна 
Європа плюс Туреччина плюс Корея, БРІК плюс Мексика.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведено исследование и анализ экономического развития стран-участниц неформального объединения БРИК в 
посткризисный период. Рассмотрены направления дальнейшего расширения БРИК. 
Ключевые слова: кризис, экономическое развитие, БРИК, инвестиции, ВВП, государственный долг. 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено дослідження та аналіз економічного розвитку країн-учасниць неформального об’єднання БРІК у посткризовий 
період. Розглянуто напрями подальшого розширення БРІК.   
Ключові слова: криза, економічний розвиток, БРІК, інвестиції, ВВП, державний борг. 
SUMMARY 
In the article research and analysis of economic development of countries-participants of informal association of BRIK is conducted in a 
post-crisis period. Directions of further expansion of BRIK are considered. 
Key words: crisis, economic development, BRIK, investments, GDP, national debt. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Овсепян В. Е.,  к. э. н.,  доцент ЕГУ   
 
Одной из актуальных проблем переходного периода Армении являются привлечение иностранных инвестиций экономику. 

На последние надежда о переходе финансовой стабилизации к экономическому росту. Считается, что иностранные инвестиции 
являются необходимым, условием для решения всех наболевших проблем экономики. 

В сущности иностранные инвестиции действительно могут быть как исключительным фактором экономического роста и 
развития экономики страны, и коварным фактором, опасной западней для роста и развития экономики. 

С распадом единого советского пространства, перед суверенными государствами возникла проблема обеспечения нужных 
капитальных вложений для развития экономике. В следствие чего особо важное значение приобретает вопрос об условиях, при 
которых иностранные инвестиции превращается в фактор роста. 

После распада СССР валовые внутренние продукты (ВВП) в Армении сократились до 59 %[1] только в 1994 нам удалось 
остановить экономический слад. В 1998 г. экономический рост составил 7,3 %, однако в 1999 г. резко сократился до 3,3 %[2]. 
Начиная с 2000 г. экономический рост составил 10-12 %.  

Стабилизация экономики Армении сопровождалась с ростом прямых иностранных инвестиции. Так в 1998 г. они выросли 
до 232 млн. долларов, а к 2001 г. резко сократились. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса резко сократилось также ВНП. В 2009 г. она сократилось до 14 
%. В таких условиях внешний государственный долг достиг 10 % и составил около 4 млрд. долларов, т.е государственный долг 
составил приблизительно 40 %  ВВП Армении. 

Выше приведенные данные показывают, что как экономический рост, так и иностранные  инвестиции резко колеблются.  
В этих условиях особенно важное значение приобретает вопрос условий, при которых иностранные  инвестиции 

превращаются в фактор роста. Без правильного ответе на данный вопрос возможно нанести огромные убытки экономике. 
Над проблемой эффективности инвестиции работали известные ученые М. Портер, Э. Кэмбелл, В. Манов, Г. 

Подшиваленко, Н. Лахметкина, А. Аршакян, Г. Гушчян и др. Однако, вопросы оценки эффективности иностранных инвестиций в 
научной литературе недостаточны.  

Целью данной статьи является сравнительный анализ, который связан непосредственно с формой использования 
иностранных инвестиций–иностранное кредитование или прямые иностранные инвестиции.     

Ответ на эти три вопроса связан непосредственно с формой использования иностранных инвестиций–иностранное 
кредитование или прямые иностранные инвестиции. Обе формы использования иностранных сбережений имеют свои 
преимущества и неудобства. Прямое иностранное инвестирование более противоречиво с точки зрения политической по 
отношению к кредитованию, потому что оно связано с созданием иностранной собственности на средства производства на 
территории страны. Чрезмерное (бесконтрольное) разрастание этой собственности может иметь серьезные политические 
последствия для страны. 

Когда эта собственность превзойдет фазовое пространство ее разумного размера, она может превратиться в серьезную 
угрозу для суверенитета страны. 

Кредитованию это не грозит. К сожалению, однако, оно менее аттрактивно (привлекательно) по отношению к 
иностранному инвестированию с экономической точки зрения. Кредитование не содержит в себе тот вид политической угрозы, 
которая сопутствует прямому инвестированию. Но кредитование предполагает, что занимающая сторона располагает необходимым 
"ноу-хау", что она располагает необходимыми рынками или может обеспечить такие рынки для продукции, которая будет 
произведена мощностями, созданными при помощи иностранного кредитного ресурса. Иначе говоря, если при прямом 
иностранном инвестировании технологическое "ноу-хау" и рынки являются заботой иностранного инвестора, то при кредитовании 
эта забота ложится на плечи армянского бизнеса. 

Кроме того, прямое иностранное инвестирование непосредственно способствует улучшению показателей платежного 
баланса. Чаще всего иностранное прямое инвестирование сопутствует введению новой технологии или управленческого "ноу-хау" 
в местные фирмы, которые являются субпоставщиками или дочерними фирмами. Оно также ведет к облегчению экспорта местных 
фирм-субпоставщиков на рынки развитых стран. Ввиду преимущества иностранного прямого инвестирования по отношению к 
кредитованию оно в принципе оценивается как более благоприятное для роста. 

Если подыскать более интегрированный признак для выявления преимуществ (с точки зрения экономики) прямого 
иностранного инвестирования по отношению к кредитованию, то таким признаком может быть только забота об эффективности 
инвестиций. При прямом иностранном инвестировании эффективность остается заботой иностранного инвестора. При 
кредитовании эта забота ложится на плечи армянского бизнеса. 

Анализ преимуществ и неудобств обеих форм использования иностранных инвестиций был осуществлен с точки зрения 
страны в ее качестве места инвестирования, через призму ее интересов. Эти две основные формы иностранного инвестирования 
подлежат оценке и со стороны самих иностранных инвесторов, через призму их интересов. 

Особую важность для решений имеют их оценки бизнес-среды в соответствующей стране, точнее, оценки качества 
хозяйственного законодательства, экономической, политической, социальной, экологической и технологической среды. Качество 
компонентов бизнес-среды в стране представляет собой эффективность инвестиционных начинаний. 

В конечном счете эффективность оказывается решающим фактором для инвестиционной активности внешних инвесторов. 
Она (эффективность) детерминирует доступ страны до финансовых институций. Особо следует подчеркнуть, что способность 
страны использовать иностранные инвестиции зависит от эффективности, с которой будут использоваться инвестиции, и от мнения 
иностранных инвесторов о ней. Уровень аттрактивности данной экономики зависит от степени, в которой данная страна успевает 
использовать иностранные инвестиции для переоборудования своего хозяйства. В то же время способность данной страны 
использовать иностранные инвестиции лимитируется эффективностью их использования, точнее, эффективности, с которой 
функционирует национальная экономика. По этой причине иностранные инвесторы, прежде чем принять решение об 
инвестировании, интересуются эффективностью национального хозяйства соответствующей страны. Чаще всего для оценки этой 
эффективности используется методика Швейцарской конфедерации банков. В основе этой оценки согласно методике лежат 
следующие соотношения, характеризующие платежеспособность данной страны.. 

Прежде всего это отношение размера внешнего долга к годовым поступлениям валюты в результате экспорта товаров и 
услуг. Согласно этому соотношению страна воспринимается положительно иностранными инвесторами тогда, когда годовые 
поступления в валюте от экспорта товаров и услуг в состоянии покрыть (нейтрализовать) внешний долг. 

На втором месте находится отношение годовых погашений к годовым поступлениям валюты от экспорта товаров и услуг. 
Согласно этому соотношению страна воспринимается положительно иностранными инвесторами тогда, когда необходимый 
валютный ресурс для погашения годовых обязательств страны по долгу зарубежным странам отнимает не более 15%  годового 
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размера валютных поступлений от экспорта. В этом случае оставшиеся более 85 % валютных доходов могут  быть использованы 
для нужд роста и развития экономики.  

На третьем месте находится отношение' размера валютного резерва страны к размеру внешнего долга страны. Согласно 
этому соотношению экономика и страна находятся в хорошем состоянии, когда валютный резерв как минимум равен 20 % размера 
внешнего долга. Когда валютный резерв ниже уровень 20 %, считается, что страна  не располагает необходимым гарантиями  для 
погашения своего долга.   

На четвертом месте находится отношение дефицита по платежному балансу к размеру валютных резервов страны. 
Согласно требованиям этого соотношения дефицит по платежному балансу не должен превышать более чем в 1,5 раза валютные 
резервы страны.  

Когда стоимость этого соотношение повышается, это означает, что страна теряет свою способность справиться с внешним 
долгом. 

К этим узловым соотношениям методики Швейцарской конфедерации банков можно добавить и соотношения, 
используемые чаще всего МВФ. Прежде всего, это отношение размера внешнего долга страны к размеру годового объема 
произведенного ею валового внутреннего продукта. Согласно этому соотношению состояние данной страны воспринимается 
положительно иностранными инвесторами, когда размер ее внешнего долга не превышает размера валового внутреннего продукта. 

Для оценки экономического статуса данной страны иностранными инвесторами используются еще структура кредитов 
(обязательств), уровень политической и социальной стабильности. При этой оценке дается характеристика стране как в качестве 
должника, так и в качестве кредитора. 

Рассмотренные соотношения не являются бесспорным средством оценки способности данной страны погашать свой 
внешний долг. Они дают необходимое представление о способности этой страны иметь доступ к иностранным инвестициям и 
пользоваться ими. Более того, на их основании можно определить момент, когда эта страна больше не будет в состоянии 
поддерживать текущие уровни использования иностранных средств. Разумеется, приведенные выше показатели не являются 
прямыми измерителями эффективности функционирования данной экономики, но в этих соотношениях прямо и полностью 
находит выражение эффективность. Только страна с высокоэффективной экономикой может удовлетворять требованиям 
соотношений. 

Итак, от эффективности национальной экономики зависит получение иностранных инвестиций, возможность их 
возвращаемости и особенно погашения страной использованных ею кредитов. Поэтому эффективное использование иностранных 
инвестиций имеет исключительное значение для сохранения возможности этой страны рассчитывать на них и пользоваться ими. 
Это особенно важно, когда речь идет об иностранном кредитовании. 

Ввиду того, что иностранные ресурсы (сбережения) должны быть в будущем возвращены, их важно использовать 
производительно и эффективно. Выражаясь более обобщенно, можно сказать: данная страна может продолжать рассчитывать на 
иностранные сбережения до тех пор, пока ее предельная эффективность капитала выше предельной стоимости займа (т.е. 
процентной ставки, при которой можно занимать средства международного рынка капиталов, включая разницу между процентной 
ставкой, при которой страна занимает средства, и процентной ставкой мирового рынка). Чем эффективнее используются эти 
иностранные сбережения, тем выше будет стоимость разницы. 

Итак, возможность данной страны пользоваться иностранными сбережениями в целях преобразования и развития 
экономики полностью зависит от уровня эффективности, использования этих средств и от мнения заимодавца об этой 
эффективности./ Иначе говоря, эффективность имеет отношение как к вопросу об оптимальных и возможных для поддержания 
уровней иностранных займов, так и к вопросу об оптимальных и возможных для поддержания уровней баланса по текущим 
операциям. Ответ на эти вопросы можно и необходимо искать в долгосрочном аспекте. Оптимальный или возможный для 
поддержания уровень иностранных займов — это то, что дает возможность расширения внутренних инвестиций до точки, в 
которой предельный инвестиционный проект имеет норму возвращаемости, равную стоимости процента по иностранным займам. 
Иначе говоря, все инвестиционные проекты, имеющие большую возвращаемость, позволяют занимающей стороне не только 
обслуживать свой дополнительный долг, но и получать больший доход, чем получала бы, не используя иностранный заем. Размер 
использованных иностранных инвестиций посредством кредита данной страной — это вопрос возможности или невозможности 
поддерживать определенные уровни иностранных займов на данный (конкретный) период. 
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Приведенные выше рассуждения относительно оптимальных или возможных для поддержания уровней иностранных 
займов, с одной стороны, и оптимальных или возможных для поддержания уровней баланса по текущим операциям, с другой как 
функция эффективности могут быть иллюстрированы двумя графиками. График 1 иллюстрирует возможность поддержания и 
одних, и других уровней. График 2 иллюстрирует невозможность таког поддержания. 

В результате высокой эффективности в один и тот же будущий момент времени и кривая произведенного валового 
внутреннего продукта (ВВПпр), когда для развития использованы и иностранные сбережения, пересекает снизу кривую 
использованного валового внутреннего продукта (ВВПИСП), когда снова использовались иностранные сбережения. Во временном 
интервале (0 -), когда кривая ВВПпр находится под кривой ВВПИСП формируется отрицательное сальдо по балансу текущих 
операций. 

После точки tt страна в состоянии погашать свои обязательства. В этом случае использование чужих сбережений с целью 
развития экономики полезно, потому что позволяет достичь эффективности, которой только своими собственными инвестициями 
не могла бы достичь.  

График 2 
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В отличие от графика 1 здесь (ввиду низкой эффективности) кривая произведенного валового внутреннего продукта 

(ВВПпр), когда для развития экономики используются иностранные сбережения, не пересекает снизу кривую использованного 
валового внутреннего продукта (ВВПИСП) снова, когда использованы чужие сбережения. В этом случае все время налицо 
отрицательное сальдо по балансу текущих операций. Наблюдается лавинообразный рост внешнего долга ввиду недостаточной 
эффективности, с которой функционирует экономика, в том числе и объектов, которые развиты с помощью чужих 
сбережений. 

Именно график 2 показывает, как важен вопрос об эффективности функционирования экономики. Этот график 
доказывает, что иностранные сбережения не решают автоматически вопросы роста, что, как бы ни был важен вопрос об 
обеспечении чужих сбережений для экономики, дважды важнее вопрос об эффективности их производительного 
использования, что иностранные сбережения могут быть исключительным благом, но в то же время они могут 
превратиться в закабаляющий данную экономику фактор. График также показывает, что любая страна может накопить 
огромный внешний долг даже тогда, когда в стране нет злоупотребления валютой, краж и коррупции. Такой долг может скопиться 
просто потому, что эффективность функционирования экономики недопустимо низка.  
 
РЕЗЮМЕ   
Вопрос эффективности иностранного участия инвестиций для развития национальной экономики, обсуждается в работе. На основе 
международного опыта, оценки (прямые и портфельные) заявление особенности иностранных инвестиций иллюстрируется для 
обеспечения безопасности национальной экономики. 
РЕЗЮМЕ 
Питання ефективності іноземної участі інвестицій для розвитку національноїекономіки, обговорюється в роботі. На основі 
міжнародного досвіду, оцінки (прямі і портфельні) заяву особливості іноземних інвестицій ілюструється длязабезпечення безпеки 
національної економіки. 
SUMMARY 
The issue of efficiency of foreign investments involvement for national economy development is discussed in the work. Based on 
international experience, evaluation of (direct and portfolio) application peculiarities of foreign investments is illustrated to ensure security of 
national economy.        
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПРИВАТНО-

ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РІВНІ РЕГИОНУ 
 

Орєхова Т.В. , д.е.н., зав. кафедри «Прикладна економіка і бізнес-адміністрування», професор кафедри «Міжнародна економіка» 
Донецького національного університету 
Зима А.О. ,  аспірат кафедри «Економічна кібернетика» Донецького національного університету   
 

Сучасний етап розвитку економічних та інституціональних перетворень як у розвинутих країнах, так і у країнах 
пострадянського простору спотворює суттєві зміни в економічній сутності природи регіону. У цілому дані зміни полягають у 
наданні регіону статусу не тільки об'єкта управління, а й самостійного економічного суб'єкта, основним завданням якого є 
організація відтворювальних процесів у межах власних кордонів і виконання соціально-орієнтованих функцій, відповідальність за 
здійснення яких раніше лежала на підприємствах. У зв'язку з появою нового суб'єкта економіки − регіону, виявляється 
недостатність виділення у традиційній економічній теорії тільки таких економічних агентів, як держава, фірма і домогосподарство.  

Окремі складові та чинники становлення й еволюції національної системи регіонального управління в умовах ринкової 
економіки досліджувались роботах таких вітчизняні фахівців, як  З.С. Варналія, В.Є. Воротіна,М.І. Долішнього, Е.М. Лібанової, 
Ю.В. Макогона, Н.А. Мікули, А.І. Мокія, В.І. Чужикова та інших.  

За визначенням Е.Б. Алаєва, «економічний регіон – це територіально цілісна частина народного господарства країни, що володіє 
такими ознаками: спеціалізацією як основною народногосподарською функцією; комплексністю, що розуміється як взаємозв'язок 
найважливіших елементів економічної та територіальної структур регіону; керованістю, тобто наявністю цілісної системи територіального 
управління господарством, за допомогою якої можуть вирішуватися як загальні, так і автономні проблеми розвитку» [3]. Дане визначення 
системно узгоджується з характеристикою географічного району. Проте, варто вказати, що в реальному житті далеко не кожен 
економічний район – цілком сформований територіально-виробничий комплекс з ефективною спеціалізацією.  

Таким чином, економічна географія й регіональна економіка розглядають регіон як категорію продуктивних сил. На думку 
І.М. Школи, даний підхід не дає можливості з'ясувати механізм саморозвитку регіону, закономірності й параметри функціонування його 
економіки як основи життєдіяльності. Ці сторони теорії та практики регіонального розвитку можна проаналізувати лише на основі теорії 
суспільного відтворення. 

І.М. Школа та М.І. Маниліч зазначають, що характерною рисою регіону є виконання ним не тільки економічних, а й соціальних 
функцій: «Саме тут криється принципова відмінність між різними сферами процесу відтворення. Кінцева мета відтворювального процесу 
регіону – матеріальний добробут населення, поліпшення навколишнього середовища, створення нормальних умов для роботи і 
відпочинку, можливостей духовного розвитку особистості тощо. Природно, підприємства області зацікавлені в тому, щоб регіон був 
забезпечений усім необхідним задля продуктивної підприємницької діяльності: кваліфікованою робочою силою, житлом, водою, 
пасажирським транспортом, енергоресурсами, соціальною інфраструктурою тощо». 

Отже, якщо в економіко-географічному плані регіон виступає як категорія територіальної організації продуктивних сил, то у 
відтворювальному – як категорія соціально-економічних (виробничих) відносин. Критерієм виділення регіону в системі виробничих 
відносин є рівень замкнутості відтворення суспільного продукту, що забезпечують внутрішньорайонні зв'язки, внутрішні процеси 
виробництва, розподілу, обміну і споживання, включаючи й невиробниче споживання населення регіону. Найбільш замкнутими 
відтворювальними системами, на думку фахівців, є великі економічні райони (макрорайони) області, де є значні відтворювальні ресурси, 
якими забезпечується 70% і більше відсотків невиробничого споживання населення. Регіональні одиниці більш низького рангу не можуть 
достатньо забезпечити потреби невиробничого споживання за рахунок власних джерел. 

Сучасний стан розвитку України потребує пошуку нових моделей і механізмів, спроможних забезпечити стабільне економічне 
й соціальне зростання її регіонів. Ці моделі мають спиратися на логічно побудовану й науково обґрунтовану систему знань про 
закономірності динамічних соціально-економічних процесів, їх потенціал і рушійні сили, механізми стимулювання та забезпечення 
ефективності. Посилення ролі регіонів у цих процесах є природно визначеним напрямом у рамках парадигми розвитку сучасної держави.  

Найважливішою складовою розвитку й удосконалення національної соціально-економічної системи є трансформація й 
удосконалення економічних суб’єктів і посилення ефективності зв’язків між ними, що й забезпечує інтеграцію регіональних та місцевих 
складових розвитку країни. Сприятливі інфраструктурні умови для економічних суб’єктів, передусім суб’єктів господарювання, і 
відповідного розвитку територій та галузей створюються в першу чергу саме на регіональному рівні. Тому врахування і взаємоузгодження 
інтересів держави та її регіонів, місцевого самоврядування суб’єктів господарювання та громадян країни забезпечує життєздатність і 
результативність системи державного управління на всіх рівнях. 

Проблеми формування, відтворення і трансформації економічних систем різного рівня завжди перебували в центрі уваги 
науковців і практиків. Загальноприйнятим у цій царині стало твердження, що основною метою діяльності регіональних влад та місцевого 
самоврядування є задоволення потреб громадянина (відповідної локальної громади).  

Потреби громадянина й локальної громади можуть бути різними, але всі вони реалізуються через органи місцевого 
самоврядування й органи місцевої влади та містять спільний чинник, згідно з яким для ефективного задоволення потреб людини громади 
повинні мати необхідний ресурс. Тому питання розвитку місцевого самоврядування взаємопов’язане з розвитком економіки, зокрема з 
розвитком підприємництва на відповідній території. А необхідність пошуку, забезпечення й ефективного дотримання балансу між 
перерозподілом ресурсів на користь локальної громади та сприятливим бізнес-кліматом на відповідній території, що належить до 
повноважень органів місцевої влади та місцевого самоврядування, є основою сталого розвитку та добробуту регіону. При цьому належне 
функціонування інфраструктури (водопостачання, транспортні шляхи тощо) є, з одного боку, забезпеченням потреб локальної громади, а з 
іншого – невід’ємним чинником сприятливого бізнес-клімату. 

При вирішенні сучасних проблем розвитку інфраструктури місцева влада різного рівня, і навіть у різних країнах, стикається з 
одними й тими самими проблемами, серед яких на першому місці знаходиться обмеженість ресурсів і зношеність інфраструктурних 
складових. В Україні ця проблема є зараз особливо гострою для органів місцевої влади щодо міських інфраструктур. З одного боку, 
підприємства інфраструктурних галузей часто не можуть бути приватизовані через їх стратегічну, економічну та соціально-політичну 
значущість для міста, проте, з іншого боку, у місцевому бюджеті немає достатніх коштів, що дозволили б забезпечити належне 
функціонування цих інфраструктурних об’єктів. І це становить один з головних викликів перед органами місцевої влади та місцевого 
самоврядування. Пошук адекватної відповіді на ці виклики привів до розробки й упровадження в розвинутих країнах світу Концепції 
розвитку державно-приватного партнерства (public-private partnership − далі РРР) [5]. 

Останні десятиліття для більшості країн світу були періодом боротьби за ефективний економічний розвиток і підвищення рівня 
конкурентоспроможності, у тому числі шляхом розвитку ключових елементів національної та місцевої інфраструктури. Це, у свою чергу, 
визначило розуміння приватного сектору не тільки як об’єкта фіскального та соціального впливу, а передусім з точки зору можливості 
використання його ресурсного й управлінського потенціалу для фінансування, створення та реалізації спеціальних спільних із владою 
проектів. Від початку такі проекти були спрямовані на вдосконалення й утримання об’єктів інфраструктури, але останнім часом концепція 
РРР довела можливість свого практичного застосування та високу ефективність, і тому напрям проектів РРР значно розширився [7]. 
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У більшості європейських країн державно-приватне партнерство дедалі частіше розглядається як один з ефективних механізмів 
подолання дефіциту коштів та управлінського вміння для розвитку інфраструктури, що включає, зокрема, такі об’єкти: автошляхи, 
залізниці, лікарні, школи тощо [8]. Гостра потреба оздоровити існуючу інфраструктуру, створену десятки років тому, доповнюється 
завданням пошуку фінансування нових проектів, особливо тих, що стосуються вирішення специфічних соціальних аспектів розвинутих 
економік, зокрема демографічних, поява яких визначена значною кількістю осіб похилого віку, що у свою чергу пов’язано з високим 
рівнем життя та медичного обслуговування. 

Агентство Standard & Poor’s визначає РРР як «середньострокове або довгострокове співробітництво між публічним і приватним 
сектором, у рамках якого відбувається вирішення суспільних завдань на основі об’єднання досвіду й експертизи кількох секторів і 
розподілу фінансових ризиків і вигід». Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) визначає РРР як «довгостроковий контракт із 
приватним сектором для надання послуг державі, в інтересах держави або від імені держави. Платежі в рамках РРР можуть здійснюватися 
між концесіонером і державою в обох напрямах». А найпоширенішим є визначення державно-приватного партнерства як такої системи 
співробітництва, у якій розподіляються ризики між партнерами за принципом кращої спроможності їх нейтралізувати, а також існує 
узгоджений підхід до поділу винагород. 

Різноманітність і велика кількість критеріїв ускладнюють можливість вироблення компромісного рішення, відповідного рівню 
трансакційних витрат у процесі узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній. Для полегшення процедур ухвалення 
рішень необхідно впорядкувати критерії за мірою їх значущості для всіх учасників. Розв’язання поставленого завдання доцільно 
проводити за допомогою поширеного методу аналізу ієрархій (МАІ), запропонованого Т. Сааті. 

Таблиця 1 
Критерії узгодження пріоритетів 

№ Показники 
1 Зростання валового регіонального продукту 
2 Зростання інвестицій в економіку регіону 
3 Розвиток підприємництва і самозайнятості  
4 Зростання реальних доходів населення області 
5 Зростання експорту товарів та послуг 
6 Зменшення імпортної залежності 
7 Зростання темпів введення основних фондів 
8 Підвищення темпів зростання продуктивності праці 
9 Зростання питомої ваги інвестицій інноваційного спрямування в загальному обсязі інвестицій 
10 Зменшення рівня безробіття в регіоні, створення додаткових робочих місць 
11 Розвиток інфраструктури бізнесу 
12 Зростання обсягів продажів приватного бізнесу 
13 Зростання прибутків приватного бізнесу 
14 Доступ приватного бізнесу до дефіцитних природних ресурсів  
15 Доступ приватного бізнесу до дешевих природних ресурсів  
16 Зменшення витрат виробництва 
17 Поліпшення екологічної ситуації 
18 Формування сприятливого іміджу регіону 

 

Початковою інформацією для застосування методу є набір критеріїв (табл. 1) і матриці парних порівнянь (рис. 1-2). В основу 
формування переліку критеріїв узгодження інтересів із боку держави було покладено визначені у Програми економічних реформ на 2010-
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [1], Стратегії економічного і соціального 
розвитку Донецької області на період до 2015 року [4] і Рішенні Ради регіонів щодо Реформи регіонального розвитку у 2011 році [2] 
індикатори та можливі сценарії розвитку регіонів України, зокрема Донецької області, а також оцінки експертів. 

Елемент матриці згідно з методом аналізу ієрархій набуває таких значень: 
 
 
                             0, якщо критерії Ki  та  Kj є такими, що не можна порівняти 
             xij =  
                         1-9, якщо Ki > Kj  
 
причому 

1
ij

ji

x
x


.     (1) 

Нормування вагів критеріїв проведемо за такою формулою: 
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.     (2) 
У результаті розрахунків отримано нижченаведені ваги критеріїв (табл. 2-3). 
Аналіз даних табл. 2-3 показує, що важливість критеріїв істотно відрізняється. Так, за даними табл. 2, критерії 1-10, 17, 18 

(зростання валового регіонального продукту, зростання інвестицій в економіку регіону, розвиток підприємництва і самозайнятості, 
зростання реальних доходів населення області, зростання експорту товарів та послуг, зменшення імпортної залежності, зростання темпів 
введення основних фондів, підвищення темпів зростання продуктивності праці, зростання питомої ваги інвестицій інноваційного 
спрямування в загальному обсязі інвестицій, зменшення рівня безробіття в регіоні, створення додаткових робочих місць, поліпшення 
екологічної ситуації, формування сприятливого іміджу регіону) у сумі набирають 87% значущості. Аналогічно для табл. 3 набір критеріїв 
1-5, 8, 11-16 відображає 87% значущості.  
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Рис. 1. Матриця початкових парних порівнянь критеріїв узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній із точки 

зору держави 

 
Рис. 2. Матриця початкових парних порівнянь критеріїв узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній із точки 

зору приватних компаній 
 

Таблиця 2 
Вагові коефіцієнти критеріїв узгодження пріоритетів розвиткудержави і приватних компаній із точки зору держави 

Номер критерію 
Вага, 

j
 

Кумулятивна вага 

1 0,1076 0,1076 
2 0,1002 0,2078 
10 0,0826 0,2905 
4 0,0804 0,3709 
18 0,0779 0,4488 
8 0,0680 0,5168 
17 0,0646 0,5815 
7 0,0619 0,6433 
5 0,0606 0,7039 
6 0,0558 0,7598 
9 0,0557 0,8154 
3 0,0532 0,8686 
11 0,0320 0,9006 
12 0,0284 0,9290 
13 0,0269 0,9559 
16 0,0204 0,9763 
14 0,0127 0,9890 
15 0,0110 1 
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Таблиця 3 
Вагові коефіцієнти критеріїв узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній із точки зору приватних компаній 

Номер критерію 
Вага, 

j
 

Кумулятивна вага 

13 0,1539 0,1539 
16 0,1341 0,2880 
14 0,1247 0,4127 
15 0,1061 0,5188 
12 0,0979 0,6167 
3 0,0497 0,6664 
2 0,0427 0,7092 
1 0,0406 0,7498 
11 0,0359 0,7857 
5 0,0274 0,8131 
8 0,0265 0,8397 
4 0,0261 0,8657 
18 0,0245 0,8902 
6 0,0230 0,9133 
7 0,0226 0,9359 
17 0,0225 0,9583 
9 0,0212 0,9795 
10 0,0205 1 

 
Зіставлення наборів вагів дозволяє зробити висновок, що найбільш важливими для узгодження пріоритетів розвитку держави і 

приватних компаній, тобто формування моделей приватно-державного партнерства, є критерії, що входять в обидва набори: 1-5, 8, тобто 
зростання валового регіонального продукту, зростання інвестицій в економіку регіону, розвиток підприємництва і самозайнятості, 
зростання реальних доходів населення області, зростання експорту товарів та послуг, підвищення темпів зростання продуктивності праці. 

Додаткових компромісних рішень, у тому числі шляхом самообмежень із боку сторін партнерства, потребують такі критерії, як 
розвиток інфраструктури бізнесу, зростання обсягів продажів приватного бізнесу, зростання прибутків приватного бізнесу, доступ 
приватного бізнесу до дефіцитних і дешевих природних ресурсів, зменшення витрат виробництва, поліпшення екологічної ситуації, 
зменшення імпортної залежності, зростання темпів введення основних фондів, зростання питомої ваги інвестицій інноваційного 
спрямування в загальному обсязі інвестицій, зменшення рівня безробіття в регіоні, створення додаткових робочих місць. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНІ 

 

Пилипенко Б.Г., аспірант Університету банківської справи Національного банку України   
 
Постановка проблеми. Виникнення венчурних фондів у світі було обумовлено необхідністю фінансування малого 

наукоємного бізнесу. Венчурний капітал почав використовуватися в США з середини 50-х років, в Європі він з'явився трохи 
пізніше, наприкінці 70-х, а в Україні розвиток венчурного бізнесу почалося лише в 1992 році. Венчурний капітал, як виключно 
ризиковий капітал для компаній і проектів, знаходиться сьогодні в Україні лише на стадії формування.  

Аналіз публікацій. Дослідженням теоретичних і практичних проблем венчурного капіталу займалися такі вітчизняні 
фахівці, як: О. Ястремський, В. Вітлінскій, Ю. Жернокута, А. Степаненко, А. Яновський, П. Гулькіна, Г. Андрощук, О. Горілий, А. 
Поручник, Л. Антонюк, А. Пересада, О. Романішин; а також такі американські економісти, як: Ж.У. Фенн, Н. Лайанг, С. Пауз, П. 
Джонсон та інші.  

Формулювання невирішеної проблеми. Оскільки актуальними залишаються проблеми достатнього наукового 
визначення сутності та місця відносин венчурного капіталу в Україну, відсутність комплексного підходу до аналізу особливостей і 
проблем розвитку венчурного капіталу в Україну і в світі, доцільним є дослідження умов і чинників формування венчурного 
капіталу в Україні. 

                                                           
© Пилипенко Б.Г., 2011 
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Метою роботи є висвітлення проблем, пов'язаних з розвитком венчурного капіталу в Україні та визначити напрями їх 
усунення.  

Виклад основного матеріалу. Ситуація, що склалася в Україні сьогодні, характеризується надзвичайною невизначеністю 
у всіх сферах, що значно ускладнює не тільки можливість прогнозування та стратегічного планування, а й дестабілізує поточну 
діяльність. Таким чином, перед суб'єктами сучасного економічного простору України виникають завдання пошуку нових 
механізмів залучення капіталу. 

Вивчення існуючого досвіду показує, що дефіцит інвестиційних ресурсів інноваційної сфери може бути ефективно 
подолана завдяки венчурному фінансуванню [3, с. 14]. Венчурний капітал, за визначенням Європейської асоціації венчурного 
капіталу, є пайовим капіталом, який надається професійним фірмам, що інвестують і спільно керують приватними компаніями, які 
трансформуються і демонструють потенціал для помітного зростання [14, с. 158]. 

Вважається, що сучасні венчурні інвестиції - це особливий механізм інвестиційної діяльності, який дозволяє вирішувати 
значно ширше коло проблем, ніж традиційні інвестиційні механізми. Він є більш гнучким і динамічним, його учасники діють як 
єдине ціле, оскільки розділ ризиків між інвестором і підприємцем на всіх етапах діяльності - запорука успішної реалізації проекту. 

Говорячи про концепцію венчурного капіталу в Україну, слід зазначити, що в 2001 р. Верховна Рада Україна прийняла 
закон "Про інститути спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондах)". Крім іншого, закон ввів в 
українське законодавче поле визначення "венчурного фонду". Автори закону керувалися намірами створення в Україні 
інфраструктури фондів приватного капіталу та венчурних інвестицій, яка сприяла б розвитку інвестиційних процесів та доступу 
підприємств до джерел фінансування [1]. 

В українському законодавстві венчурний фонд - це інвестиційний фонд закритого типу (пайовий або корпоративний), на 
структуру активів якого не накладається істотних обмежень (як у випадку диверсифікованого фонду), і вкладниками якого можуть 
бути виключно юридичні особи. Активами фонду управляє компанія з управління активами (КУА), відповідальне зберігання 
активів забезпечує компанія-охоронець. Спостерігачі часто висловлюють думку, що українські венчурні фонди - це далеко не те ж 
саме, що фонди приватного капіталу на Заході, що мета їх створення - не фінансування зростаючих бізнесів, а реалізація тих чи 
інших схем управління власністю та використання податкових переваг, якими володіє фонд (інвестиційні фонди не платять податок 
на прибуток). 

Ключовими учасниками інвестиційного процесу в країнах світу є: 
• інвестори, які прагнуть до отримання високих доходів; 
• підприємці, яким необхідний капітал; 
• інвестиційні банки, що організують продаж компаній; 
• венчурні фонди, які заробляють гроші на посередництві між перерахованими зацікавленими сторонами. 
Для того щоб успішно заповнити цей розрив, венчурний фонд повинен забезпечити рівень віддачі на інвестиції, достатній 

для залучення коштів інвесторів, і умови, привабливі для підприємців. 
 Незважаючи на однакові цілі, які ставлять перед собою учасники інвестування, виділяється ряд форм ризикових 

капіталовкладень, що характеризуються більшою або меншою мірою ризику. 
 Найпростіша організаційна форма допускає пряме фінансування інвестором проекту, в якому він зацікавлений. Така 

форма пов'язана з найбільшому рівнем фінансового ризику, одночасно обіцяючи інвестору при успішному завершенні проекту 
максимальний прибуток. 

Інвестори ризикового капіталу можуть спільно фінансувати масштабні і перспективні проекти, зменшуючи при цьому 
ризики. Досвідчені інвестори не будуть фінансувати один проект, а розподілять кошти між кількома. Можливим варіантом є 
створення спільного венчурного фонду, від імені якого будуть відбуватися ризикові капіталовкладення. Його учасники отримують 
прибуток і несуть збитки пропорційно вкладеним засобам. Значну популярність придбали спеціалізовані венчурні компанії, які 
можуть керувати одним або декількома фондами ризикового капіталу. Венчурне інвестування здійснюється поетапно (Таблиця 1.). 

Німеччина, Італія, Японія , США, Фінляндія, Норвегія та Швеція), які виділили 207 млн. доларів у вигляді безоплатних 
позичок.  

Особливу увагу створені Фонди звертали на компанії, орієнтовані на місцеві ринки споживчих товарів, в основному, 
продовольчих або пов'язаних з ними (упаковка в Києві, післяпродажне обслуговування і т. д.), але тільки не науково - 
технологічний сектор. 

Першу інвестицію було зроблено в 1995 році. Проте, процес інвестування був ускладнений в силу наступних факторів: 
рання стадія розвитку ринкової економіки; 
механізми прямого інвестування не були розвинені, а розуміння цього процесу обмежене; 
менеджери компаній остерігалися зовнішніх інвесторів; 
менеджери Фондів не були адаптовані до українських умов, і створення управляючих команд протікало повільно; 
відсутність прямих контактів між менеджерами Фондів, їх роз'єднаність. 
На початку 90-х років в Україні, крім 11 регіональних фондів ЄБРР, почали свою діяльність 3 американських фонди та 5 

фондів, створених спільно ЄБРР та Міжнародною Фінансовою Корпорацією. Картина на початок 2000 - х років сильно не 
змінилася, крім того, що з'явився ряд фондів, створених за участю капіталу європейських країн.  

Якщо проаналізувати ринок венчурного капіталу в США і Європі, можна побачити, що джерелами коштів венчурних 
фондів є, в основному, пенсійні фонди, страхові компанії, банки, а також урядові агентства і приватні інвестори. 

В Україні ж участь коштів пенсійних фондів і страхових компаній у венчурних фондах економічно є невигідною в силу 
недосконалості існуючого законодавства. І майже немає національного венчурного капіталу в Києві, на відміну, наприклад, від 
найближчого сусіда - Фінляндії, де понад 80% коштів, які працюють на венчурному ринку, носять національний характер, у 
Великобританії - близько 40% [17].  

Критеріями та пріоритетами, якими керуються венчурні фонди при виборі компанії для інвестування, є: 
венчурний капітал за своєю природою може бути спрямований тільки в приватний бізнес; 
кваліфікація менеджменту компанії, в яку вони мають намір здійснити інвестиції; 
довгострокові проекти, які мали б стабільний розвиток; 
венчурні фонди приділяють велику увагу наявності у компаній розвиненої дистриб'юторської мережі і стабільної 

сировинної бази; 
важливу роль відіграє і галузь, в якій працює компанія-одержувач інвестицій.  
наявність у компанії ексклюзивного продукту. 
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Таблиця 1. 
Стадії життєвого циклу венчурного капіталу 

Стадія Основні цілі вкладення  Джерела венчурного 
капіталу  

Очікуваний 
дохід  

Величина 
ризику  

Термін 
окупаємості 

1. seed Проведення НДДКР, формування 
бізнес-планів і маркетингових 
досліджень  

«Бізнес-ангели», «сім'я 
та друзі», державні 
фонди (гранти) 

Понад 50% річних 
(іноді понад 
100%)  

Дуже високий 
фінансовий 
ризик  

До 10 років 

2. start-up Організація виробництва, 
створення прототипу нового 
виробу  

Венчурні фонди, 
«бізнес-ангели»  

Близько 35% 
річних (до 50%)  

Високий 
фінансовий 
ризик  

В середньому 5-7 
років 

3. early 
expansion 

Впровадження на ринок, 
завершення науково-дослідних 
робіт, підвищення кваліфікації 
кадрів, створення реклами, мережі 
збуту  

Венчурні фонди, банки  До 30% річних  Зниження 
фінансового 
ризику  

В середньому 4-7 
років 
 

4. rapid growth Розширення виробництва та збуту, 
оновлення продукції, збільшення 
оборотних коштів, поліпшення 
системи збуту  

Банки, корпорації  Від 20% до 30% 
річних  

Низький 
фінансовий 
ризик  

В середньому 2-5 
років 

5. exit Фінансування виходу фірми на 
ринок цінних паперів, придбання 
фірми керуючим  

Банки, публічні ринки, 
великі корпорації  

До 20-25% 
річних  

Ризик 
незначний і 
пов'язаний із 
зовнішніми 
факторами  

До 1 року 

В цілому ж галузева спрямованість венчурних вкладень в Україну зовсім не схожа на галузеву структуру вкладень в 
розвинених країнах, де половина з них припадає на інформаційні та біотехнології. [5]. 

Специфічні для України додаткові ризики венчурного бізнесу полягають в наступному. По-перше, складно знайти 
підприємство з перспективою швидкого зростання капіталізації. По-друге, це нестабільність законодавства, що не дозволяє 
інвесторам планувати свою діяльність на довгострокову перспективу, адже ж венчурні інвестиції розраховані на строк від 3 до 7 
років. По-третє, величезні розміри тіньового сектора економіки не дають можливості інвестору вигідно продати свою частку в 
компанії, оскільки не завжди на підставі звітних даних можна вірно проаналізувати фінансовий стан господарюючого суб'єкта [10, 
c. 91-92]. 

Збільшенню кількості операторів венчурного ринку в Україні, на думку експертів Western NIS Enterprise Fund, не сприяє й 
існуюча система державного ліцензування та сертифікації, а також постійний тиск на інвесторів і підприємців з боку різних 
контролюючих органів. Сьогодні в Україні дуже мало об'єктів, цікавих для венчурного капіталіста, внаслідок чого навіть ті мізерні 
ресурси венчурного капіталу, які направлені в Україну, іноді важко знаходять своє застосування. 

Основними об'єктами вкладів вітчизняних венчурів є цінні папери та боргові зобов'язання афілійованих осіб, будівництво 
житла, офісів, об'єктів торгівлі, операцій з нерухомістю тощо [14, c. 352]. 

Вже в 2010 році загальна сума залучених венчурними фондами коштів склала близько 200 - 300 млн. дол, при цьому розмір 
вкладених коштів в Україну становить не більше 1% від щорічних надходжень, наприклад, в європейські венчурні фонди [13, с. 
78]. Підтвердженням недостатнього розвитку венчурного інвестування є дані Світового Економічного Форуму, згідно з якими за 
рівнем доступності венчурного капіталу України посіла в 2010 році 56 місце з 57 країн, спустившись на 9 пунктів порівняно з 2009. 

Венчурні фонди Україні виконують ряд корисних функцій. Наприклад, повертають державні гроші з офшорів, 
концентрують капітал у найбільш динамічно зростаючих галузях і виробництвах, створюють там нові робочі місця [11, c. 4]. 
Вітчизняна венчурна індустрія виникла за підтримки міжнародних фінансових організацій. Основним інвестором венчурних фондів 
був Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який створював регіональні венчурні фонди і фонди прямого 
інвестування малих підприємств, де є майже 100-процентним інвестором, а також деякі фонди прямого фінансування, де діє як 
співінвестор [8, c. 75]. Слід зазначити, що основну кількість венчурних фондів було створено в останні два роки, хоча регулювання 
венчурної діяльності проводиться з 2001 р., проте вони істотно відрізняються від венчурних фондів розвинених країн: 

основними сферами вкладення венчурного капіталу є будівництво, переробка сільськогосподарської продукції, харчова 
промисловість, роздрібна торгівля; 

практично відсутні стартові вкладення і вкладення в інновації, в Україні це переважно інвестиції в розвиток компаній; 
більшість венчурних фондів створюється тільки для обслуговування проектів своїх засновників: вони або консолідують 

кошти для власних інвестиційних проектів, або використовуються для оптимізації податкових платежів засновникам; 
учасниками фондів можуть бути лише юридичні особи (ні фізичні особи, ні пенсійні фонди, ні страхові компанії) [13]. 
Незважаючи на великий прибуток, венчурний капітал несе і величезний ризик. З 10 профінансованих проектів десь 30% 

закінчуються повним банкрутством, з 30%, можливо, вдасться повернути гроші назад, ще з 30% - повернути гроші з невеликим 
прибутком і лише з 10% проектів можна вийти з великим прибутком [9, с. 192]. 

Таким чином, на відміну від класичних венчурних фондів вітчизняний венчурний капітал в основній масі не орієнтується 
на інноваційні проекти в стратегічно важливих для країни галузях промисловості, таких як машинобудування, хімічна, 
електроенергетика, інформаційні технології, електроніка. Для нього більш привабливим є реалізація інвестиційних проектів 
середнього рівня ризику з використанням операцій з фінансовими активами та нерухомістю, що приносять прибуток, перш за все 
приватним особам, а не державі в цілому.  

Створення венчурного фінансування інноваційних процесів в промисловості має бути спрямоване на вирішення наступних 
завдань: 

залучення значного обсягу приватного капіталу в науково-технічну сферу; 
формування ефективної системи залучення в промисловість інтелектуальної власності та інших результатів 

інтелектуальної діяльності; 
модернізацію вітчизняної промисловості зі створенням нових виробництв на основі високих технологій; 
забезпечення умов для раціонального використання основних фондів багатьох підприємств, які втратили 

конкурентоспроможність; 
залучення цільових іноземних інвестицій у розвиток технологічної сфери; 
організація нових спеціалізованих і високоприбуткових ринків цінних паперів високотехнологічних компаній [6, c. 265-

266]. 
Важливу роль у венчурному інвестуванні належить класу інвесторів, які отримали назву «бізнес-ангели». Велика їх 

частина є успішними підприємцями з багатим досвідом розвитку власного бізнесу. В Україну інституту професійних «бізнес-
ангелів» поки немає, проте мережа вже створюється. Так, в 2006 році виникла Асоціація приватних інвесторів України [16]. 
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Асоціація приватних інвесторів України (АПІУ) є першою некомерційною організацією, яка об'єднує приватних і корпоративних 
інвесторів у всіх регіонах України. Робота асоціації побудована за принципом Асоціації регіональних об'єднань інвесторів і 
базується на міжнародному досвіді і сучасних підходах до організації інвестиційних проектів. Асоціація «Приватні інвестори 
України» - єдине об'єднання інвесторів в Україну, яке є повноправним членом European Business Angel Network (EBAN). У EBAN 
входить більше 60 мереж приватних інвесторів, які об'єднують близько 10 тисяч активних інвесторів в 22 країнах Європи.  

Асоціація приватних інвесторів України не є посередником між інвесторами та ініціаторами проектів, а являє собою 
організацію, що об'єднує однодумців, які є або готові стати інвесторами. Крім діяльності, пов'язаної з залученням капіталу, 
необхідного для старту і розвитку проектів, Асоціація приватних інвесторів всебічно сприяє розвитку інституту приватних 
інвестицій та підприємництва в Україні, ініціює вдосконалення законодавства, що регулює правові взаємини при інвестуванні. 
Правове поле повинне забезпечувати з одного боку, захист капіталовкладень приватних інвесторів, а з іншого - гарантувати 
ініціаторам проектів збереження прав на інтелектуальну власність. 

Членами Асоціації можуть виступати не тільки приватні інвестори - фізичні особи, а й інші типи інвесторів, такі як 
венчурні фонди, корпоративні венчурні інвестори, фінансові компанії, портфельні інвестори. Кількість активних бізнес-ангелів у 
Європі оцінюється експертами в 125 тис. чоловік. Кількість же потенційних, «невинних» приватних інвесторів перевищує цей 
показник у 10 разів. У США близько 80% проектів на стадії start-up фінансується саме «ангелами». У Великобританії близько 18 
тис. «ангелів» вкладають близько 500 млн. фунтів в 3,5 тис. підприємств.  

Що стосується України, то достовірної статистики немає. У відповідну асоціацію входять близько 50 осіб, але, за даними 
експертів, насправді в Україну приватних інвесторів значно більше. Просто вони досить роз'єднані і намагаються не афішувати 
свою діяльність. Це досить серйозно ускладнює підприємцю пошук потенційного інвестора. З іншого боку, самі бізнес-ангели 
скаржаться на неефективність існуючих джерел інформації. Адже будь у них необхідна база даних по start-up, вони могли б 
профінансувати набагато більшу кількість проектів [18]. 

Таким чином, ми можемо бачити, що, незважаючи на той факт, що венчурний капітал в Україну недостатньо розвинений, 
сучасні тенденції свідчать про позитивну динаміку в даному секторі. 

В умовах зростаючої глобальної конкуренції Україна зобов'язана адекватно і професійно реагувати на тенденції світових 
ринків для забезпечення своїх національних інтересів, економічної безпеки та сталого розвитку. Тому інноваційна модель розвитку 
вітчизняної промисловості не може бути реалізована без змін в інвестиційній політиці держави [34]. Таким чином, розвитку 
венчурної індустрії в країні перешкоджають наступні фактори: 
 слабкий розвиток інфраструктури, що забезпечує плідний симбіоз венчурного капіталу з інноваційним бізнесом; 
 відсутність помітних вітчизняних джерел венчурного капіталу; 
 низька ліквідність ризикових капіталовкладень; 
 недостатні економічні стимули для залучення венчурного капіталу до реалізації наукомістких проектів; 
 слабка інформаційна підтримка венчурного бізнесу; 
 нестача кваліфікованих менеджерів інноваційних проектів; 
 економічна і політична нестабільність і невизначеність в країні; 
 низький рівень підприємницької культури; 
 значний обсяг кримінального капіталу в українській економіці; 
 відсутність зацікавлених приватних інвесторів; 
 складні умови для «виходу» інвестицій; 
 протиріччя законодавства у сфері підприємницького права; 
 жорстка податкова система; 
 інертність держави у питаннях підтримки венчурного підприємництва; 
 нерозвиненість ринку цінних паперів. 

Тільки час покаже - якою буде роль створюваних сьогодні венчурних фондів в економіці України, якими будуть основні 
напрямки та особливості їх діяльності. Проте, виходячи з досвіду розвитку венчурної індустрії на Заході, вже сьогодні можна 
говорити про те - які умови повинні бути виконані, щоб венчурні фонди грали дійсно серйозну роль у фінансуванні зростаючих 
галузей української економіки. 

Першою умовою для розвитку венчурних фондів - доступ до джерел фінансування інвестицій. На сьогодні, відповідно до 
чинного Закону, ні фізичні особи, ні інституціональні інвестори (інвестиційні й пенсійні фонди) не можуть інвестувати у венчурні 
фонди. Це істотно скорочує потенційну інвестиційну базу для венчурних інвестицій. Нагадаємо, що бурхливий розвиток венчурних 
фондів в США почалося саме після того, як пенсійним фондам було дозволено інвестувати до 10% своїх активів у венчурні 
проекти. По суті, джерелами фінансування венчурних фондів в Україну на сьогодні можуть стати або вільні кошти українських 
фінансово-промислових груп, або - кошти закордонних інвесторів (приватні або інституційні). Про масштабну присутність 
останніх говорити рано, тому що ні репутація української венчурної індустрії, ні українське бізнес-середовище в цілому 
недостатньо для них привабливі.  

Другою важливою умовою є створення можливостей структурування угоди, які обмежували б ризики фонду. Йдеться про 
інструменти власності з властивостями опціону у конвертованих привілейованих акціях і конвертованих облігаціях. Що стосується 
звичайних привілейованих акцій, присутніх в українському законодавстві, то, по-перше, вони не дають права на участь в 
управлінні, по-друге, вони можуть складати лише 10% статутного фонду, що може виявитися далеко не достатнім для венчурного 
проекту. Єдиним інструментом, який може використовувати венчурний інвестор в Україну, залишаються звичайні акції, і це 
характерно для діяльності фондів приватного капіталу на більшості ринків, що розвиваються. Недоліком тут є відсутність 
страховки для інвестора на випадок несприятливого сценарію реалізації проекту. Крім того, в умовах, м'яко кажучи, недостатньо 
високих стандартів корпоративного управління, венчурному інвесторові для гарантії своїх прав власника необхідно мати значний, 
або навіть - контрольний пакет акцій. 

Третя умова - це розвиток ринку акцій і створення умов для IPO. Це в свою чергу вимагає розвитку інвестиційної бази - в 
першу чергу, зростання активів пенсійних та інвестиційних фондів. За відсутності фінансового ринку і можливості IPO, єдиною 
можливістю виходу з інвестиції для фонду залишається продаж пакета стратегічному інвесторові, але це явно означає істотно 
меншу конкуренцію серед покупців, недооціненість при продажу, а значить - віддача від венчурного проекту може виявитися 
недостатньою для забезпечення зацікавленості всіх сторін угоди. 

Крім того, перспективи приходу нових західних інвесторів до України не в останню чергу залежатимуть від того, як 
українське виробництво зможе вирішити боргову проблему. У випадку, якщо все складеться вдало, слід очікувати припливу 
західних капіталів, причому як венчурних, так і стратегічних. Що ж до українських венчурних фондів, то швидкого їх появи поки 
не передбачається. Український венчурний бізнес народиться тоді, коли хоч один венчурний фонд буде управлятися вітчизняною 
компанією, або хоча б спільно - українською та західною компанією. Крім цього необхідно, щоб з'явилися українські керуючі 
венчурними фондами, «причому не як найманий персонал в західних компаніях, а саме українські керуючі компанії». Для того, 
щоб венчурний бізнес в Україні розвивався більш динамічно необхідне сприяння держави в таких двох питаннях: 

прийняття законодавства про інвестиційні фонди та управлінні ними; 
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вкладення державних грошей в український венчурний фонд (наприклад, грошей інноваційного фонду чи фонду підтримки 
підприємництва), після чого можна очікувати приходу приватних грошей у такі фонди. 

Для активізації венчурної індустрії необхідно також проводити венчурні ярмарки, на яких компанії з різних регіонів, що 
здійснюють інноваційні розробки, зможуть: представити свій бізнес венчурним інвесторам, підвищити інтерес фінансових 
інститутів до перспективних високотехнологічним підприємствам, отримати досвід практичного спілкування з венчурними 
капіталістами; отримати допомогу в залученні зовнішнього капіталу для розвитку. В рамках проведення венчурних ярмарків 
доцільно організовувати міжнародні конференції з питань міжнародного ділового інноваційного співробітництва та удосконалення 
механізмів захисту та комерціалізації інтелектуальної власності. Для розвитку венчурного інвестування необхідне посилення 
державної підтримки, а саме: 

створення сприятливих економічних умов для залучення венчурних інвестицій в інноваційний сектор економіки, пряма 
участь держави у венчурних фондах, розширення кола венчурних інвесторів, податкове стимулювання розвитку інноваційної 
діяльності, спрощення процедури створення венчурних фондів; 

державне стимулювання розвитку малих і середніх інноваційних підприємств, створення агентств з трансферу технологій, 
електронних бірж технологій, проведення венчурних ярмарків, конгресів і форумів; 

забезпечення ліквідності венчурних інвестицій, розвитку фондового ринку, створення спеціальних біржових майданчиків 
для продажу високотехнологічних підприємств, розвитку механізму пошуку стратегічних інвесторів. 

Таким чином, забезпечення переходу вітчизняної промисловості на інноваційний шлях розвитку вимагає активізації 
впровадження венчурного капіталу в процеси фінансування промислових інноваційних розробок, що можливо здійснити лише при 
одночасному і узгодженому стимулюванні на державному та регіональному рівня. Незважаючи на те, що виконання перерахованих 
умов вимагає часу і зусиль як з боку законодавців і уряду, так і інвестиційній галузі, в Україні є й підстави для обережного 
оптимізму. Перш за все це - наявність галузей, що володіють не вичерпаним потенціалом зростання, а значить - проектів, які 
потребують фінансування і потенційно вигідних для венчурного інвестора.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статье систематизированы условия и предпосылки возникновения группы венчурных инвесторов и формирования венчурного 
капитала в Украине. Выявлены факторы, препятствующие развитию венчурного бизнеса. Особое внимание уделено роли 
государства в создании правового поля, формировании благоприятной бизнес-среды для привлечения инвесторов в инновационные 
проекты, а также совместном инвестировании этих проектов. 
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное финансирование, инвестиционные риски, инновационная деятельность 
РЕЗЮМЕ 
У статті систематизовано умови і передумови виникнення групи вен-чурних інвесторів та формування венчурного капіталу в 
Україну. Виявлено фактори, що перешкоджають розвитку венчурного бізнесу. Особливу увагу приділено ролі держави у створенні 
правового поля, формуванні сприятливого бізнес-середовища для залучення інвесторів в інноваційні проекти, а також спільне 
інвестування цих проектів. 
Ключові слова: венчурний капітал, венчурне фінансування, інвестиційний-ні ризики, інноваційна діяльність. 
SUMMARY 
In the article the terms and conditions of a group of venture capitalists and venture capital formation in Ukraine have been systemized. The 
factors hindering the development of venture business. Particular attention is paid to the state's role in creating the legal framework, the 
formation of favorable-term business environment for attracting investors in innovative projects, as well as joint investment of these projects.  
Keywords: venture capital, venture financing, investment risk, innovative activities 
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Постановка проблеми. Розширення географічних кордонів діяльності учасників міжнародних економічних відносин ставить 

перед державами важливе питання щодо їх рівноправної поступової інтеграції до світової системи господарювання.  
При цьому підвищується роль регіональних господарських комплексів як основної територіально-економічної ланки, яка 

формує потенціал конкурентоспроможності національної економіки у її інтерналізаційному поступі до світової системи 
господарювання. 

Виділення невирішеної частини проблеми. У цьому зв’язку зростає важливість дослідження інтеграційних процесів у світовій 
економіці і умов участі країн у них, дослідження ролі регіональних господарських комплексів у забезпеченні міжнародної інтеграції країн. При 
цьому все більшої актуальності набуває наукова розробка механізму підвищення міжнародної  конкурентоспроможності регіональних 
господарських комплексів як засобу активізації процесів рівноправної міжнародної інтеграції держав до світового економічного співтовариства. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Значний внесок у дослідження теоретичних основ інтеграції національних 
господарських комплексів до світової економіки, питань міжнародної конкурентоспроможності внесли такі зарубіжні вчені як: 
К.Дойч, Б.Олін, В.Петі, Д.Рікардо, А.Сміт, Е.Хекшер та ін., українські вчені Л.Антонюк, І.Багрова, О.Булатова, Д. Лук’яненко, 
Ю.Макогон, Т.Орєхова, Є.Савельєв та ін., науковці з країн СНД А.Авдокушін, А.Кіреєв, В.Колесов, В.Рибалкін, П.Циганкова та ін.  

Питанням  дослідження ролі окремих територіальних частин країн у міжнародних інтеграційних процесах, аналізу 
значення регіональних господарських комплексів в активізації внутрішніх та зовнішнішних економічних процесів присвятили свої 
праці такі зарубіжні вчені, як А.Етзоні, Д.Корбей, С.Пістонс, А. Спінеллі, Р.Харісон та ін., українські вчені  О.Гонта, Б.Губський, 
Ф.Павленко, Г.Черніченко, Н.Чумаченко та ін., науковці з країн СНД А.Гаврилов, В.Міщенко, І.Мєєргоз та ін.  

Незважаючи на досить повне виcвітлення економічною наукою різних аспектів економічної інтеграції, спостерігається певна 
дуалістичність у розумінні як місця та ролі регіональних господарських комплексів у забезпеченні інтеграції держав до світового господарства 
взагалі, так і щодо механізму підвищення міжнародної  конкурентоспроможності перших, що обумовило актуальність  обраної теми 
дослідження у теоретичному і практичному плані.  
Мета наукової статті. Метою статті є дослідження розвитку теоретико-методологічних основ міжнародної економічної інтеграції, 
еволюції теорій конкурентних переваг і галузевого лідерства в умовах інтеграції, ролі та значення регіональних господарських 
комплексів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності держави. 
Результати дослідження.  

Міжнародна економічна інтеграція є об'єктивним процесом сучасного етапу розвитку світової економіки, характерною 
особливістю якого є не тільки прискорення темпів розвитку економічних регіонів світу, а й підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності складних соціально-економічних систем різних рівнів. Результати дослідження свідчать, що посилюється 
значення розвитку теоретичного підґрунтя міжнародної економічної діяльності з урахуванням національних особливостей 
реалізації процесу економічної інтеграції. 

На цей час має місце досить широка уява про можливі вектори розвитку сучасних соціально-економічних систем у 
межах світової системи господарювання, що дає можливість формування наукової гіпотези відносно того, що на сучасному етапі 
розвитку світової економіки постійне використання окремо взятої теорії у реалізації зусиль з міжнародної економічної інтеграції 
суб’єктом світового господарства не має сенсу, що підтверджується невпинними змінами самої економічної теорії та наявністю 
великої кількості напрямів з її вдосконалення. Крім того, інтеграційні процеси є багатомірним і складним явищем, а та чи інша 
регіональна (субрегіональна, державна) модель інтеграції не може бути «механічно» перенесена – ні в теоретичному, ні (тим більш) 
в практичному плані – на інший, навіть дуже «схожий» регіон, але з іншими соціокультурними особливостями і традиціями, що  
викликано як багатоваріантністю розвитку складних соціально-економічних систем, так і швидкими змінами їх макро- та 
мікрооточення.  

Це вимагає виявлення як загального прогресивного вектора розвитку структури теорій, так і вектора прогресивного 
розвитку у межах розглянутих груп теорій, що сприятиме формуванню цілісного підходу, щодо розуміння найбільш прийнятних 
теорій (або окремих їх положень) з міжнародної економічної інтеграції для інтенсифікації зусиль з досягнення окремими 
державами-учасниками міжнародних інтеграційних процесів (у тому числі і України) визначених вигод від інтеграції, що набуває 
особливої актуальності і для України у зв’язку з її прагненнями, щодо рівноправної участі у Європейському Союзі.  

Існуючі теорії і підходи з розвитку розуміння основ міжнародної економічної інтеграції дозволяють побудувати 
концептуальну структурну графічну модель напрямів розвитку теорій міжнародної економічної інтеграції у контексті можливостей 
їх використання Україною у її інтеграції до світового господарства (рис. 1). 

Отже, прогресивний вектор розвитку теорій у межах окреслених груп відбувається виходячи з об’єктивної зміни самої 
структури економіки та способу ведення господарства як у середині країн, так і у межах усього світового співтовариства. 

Що стосується змін теорій у економіко-політичній групі, то вони відбуваються під впливом становлення як нових 
технологічних галузей економіки, так і нових центрів політичної влади, що особливо стає помітним на прикладі ЄС у діяльності 
наднаціональних інститутів, в яких має місце як централізоване регулювання, так і планування (Франція), особливо у галузях 
міграції капіталу і робочої сили, зовнішньої торгівлі. Еволюція політичної групи теорій обумовлена об’єктивною необхідністю 
мінімізації внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних ризиків у межах країн-учасниць інтеграційних об’єднань. Однак, слід 
зауважити, що для переорієнтації ідеологічної бази суспільства з однієї теорії міжнародної економічної інтеграції на іншу, потрібні 
значні зрушення в економічній або політичних сферах. 

 Аналіз наукових поглядів сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно інтеграції економік країн до світового господарства 
свідчить про концентрування загального вектору уваги на дослідженні аспектів конкурентоспроможності окремих господарських комплексів 
національних економік та їх об’єднань, важливості міждержавного співробітництва, враховуючи значення принципу відкритості внутрішніх 
економічних комплексів у загальній системі світового господарства.  

                                                           
© Попова В.Г., 2011 
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     Рис.1. Структурна схема напрямів розвитку теорій міжнародної економічної інтеграції у контексті можливостей їх використання 
Україною у її інтеграції до світового господарства та підвищенні міжнародної конкурентоспроможності: 
  - вектор можливого прогресивного розвитку структури для України; 
  - вектор прогресивного розвитку в межах групи. 

 
Сучасний стан розвитку світового господарства, прискорення глобальних економічних процесів створює необхідність 

втілення комплексних програм з реформування складних відкритих соціально-економічних систем у контексті оптимізації їх 
взаємодії у масштабах всієї світової економіки. А це висуває на перший план такі процеси, як прискорення реалізації реформ у 
соціальній і економічних сферах, підтримка високих і сталих темпів економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності 
кожної ланки галузевих і державних економік з точки зору створення умов для розвитку функціонування усієї системи світового 
господарства в цілому. Таку можливість надає використання науково-обгрунтованого підходу з залучення локальних державних 
економік, їх окремих господарських комплексів  у міжнародне економічне інтеграційне співробітництво, бо безпосередня участь у 
міжнародній економічній системі господарювання завжди сприяє вирішенню у країні національних економічних проблем, 
внаслідок перегляду й удосконалення розміщення та розвитку продуктивних сил, удосконалення внутрішньогосподарських 
пропорцій економіки, розширення виробництва товарів і послуг за межі власної країни [1, С.544]. А самі міжнародні економічні 
відносини об’єктивно  породжують відповідні протиріччя між інтересами різних держав. При цьому «… ігнорувати ці протиріччя 
неможливо, оскільки від наслідків конкурентної боротьби залежить якісне розв’язання країнами внутрішніх проблем зайнятості, 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення вищих темпів економічного зростання та забезпечення 
економічної і політичної стабільності» [2, С.192].  Розглядаючи  сутність міжнародної економічної інтеграції слід розуміти, що вона 
тісно пов’язана з такими поняттями та процесами які протікають у міжнародному конкурентному середовищі як глобалізація, 
інтернаціоналізація, міжнародний розподіл праці, науково-технічна революція  (рис.1.2).  
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Рис. 2. Зв’язок понять і еволюційних процесів у системі світового господарства 
 
Дослідження теоретичних основ міжнародної конкурентоспроможності в умовах посилення інтеграційних процесів 

дозволило довести необхідність розробки і реалізації різнорівневих національних програм створення конкурентних переваг (на 
рівні підприємства, галузі, регіонального господарського комплексу), забезпечення їх системної та комплексної взаємодії з метою 
забезпечення постійного інноваційного зростання економіки країни. 

Передумови реалізації зазначених програм створюються в рамках регіональних господарських комплексів, 
функціонування яких забезпечує підвищення конкурентоспроможності на різних структурних рівнях національної економіки і 
створює передумови зростання ефективності інтеграції держав у світову систему господарювання (рис.3). 
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Рис. 3. Структурна схема інтеграції національних економік до світового господарства 

 
Таким чином, ми можемо розглядати регіональний господарський комплекс, який розміщений  у межах окремої держави як 

територіальну підсистему, яка створює можливості з міжнародної інтеграції для всієї держави через свою внутрішню та зовнішню 
спеціалізацію, розподіл праці, та інфраструктурну достатність. А сама регіональна міжнародна конкурентоспроможність може бути 
визначена через здатність економічної системи регіону успішно конкурувати на національному та міжнаціональному рівнях з 
урахуванням кон’юнктурних тенденцій розвитку локальних та глобальних ринків. 

Висновки: На сучасному етапі розвитку світової економіки для України найбільш прийнятною є концентрація зусиль з 
використання основних положень теорії корпораціоналізму з поступовим переходом до плюралістичної моделі інтеграції у світове 
господарство.  

Для України зараз найбільш прийнятним шляхом у підвищенні її міжнародної конкурентоспроможності та інтеграції до 
світового господарства є концентрація зусиль з поступового переходу від дуалістичної системи інтеграційного співробітництва до 
моноритарної з інтеграцією у ЄС на плюралістичних засадах, що дозволить отримати вільний доступ до світових ринків під егідою 
ЄС. 

 
РЕЗЮМЕ 
 Статтю присвячено розвитку методологічних основ дослідження  міжнародної конкурентоспроможності.   
Досліджено теоретичні основи міжнародної інтеграції, еволюцію теорій конкурентних переваг і галузевого лідерства в умовах 
інтеграції, роль та значення регіональних господарських комплексів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності держави.   
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, регіональні господарські комплекси, економічна інтеграція, міжнародні 
конкурентні переваги. 
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена развитию методологических основ исследования международной конкурентоспособности. 
Исследованы теоретические основы интеграции, эволюция теорий конкурентных преимуществ и отраслевого лидерства в условиях 
интеграции, роль и значение региональных хозяйственных комплексов в повышении международной конкурентоспособности государства. 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, региональные хозяйственные комплексы, экономическая интеграция, 
международные конкурентные преимущества.   
SUMMARY 
The article is devoted development of methodological bases of research  of international competitiveness. 
Investigational theoretical bases of international integration, evolution of theories of competitive edges and of a particular branch leadership 
in the conditions of integration, a role and value of regional economic complexes is in the increase of international competitiveness of the 
state. 
Keywords: international competitiveness, regional economic complexes, economic integration, international competitive edges. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЬI 
(ЦВЕ), ЧЛЕНОВ  ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Радулова А., гл. асс., д-р Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова, г. Свищов, Республика Болгария    

 
Инвестиционный климат определяется как «совокупность  преобладающих в стране политических, социально-

культурных, финансово-экономических и правовых условий, которые определяют качество предпринимательской инфраструктуры, 
эффективность инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала.»1 Определяемый таким образом 
инвестиционный климат имеет две основные характеристики: оценка факторов, которые играют решающее значение в 
привлечении внешних инвестиций, и измерение возможных рисков при инвестировании. Баланс между инвестиционной 
привлекательностью и инвестиционным риском в одной или другой стране характеризует реальный инвестиционный климат. 
Инвестиционная привлекательность определяется эффективностью вложений – т.е. они направляются, прежде всего, к тем странам, 
которые обеспечивают самую высокую окупаемость инвестированных средств. По этой причине оценку  положительных сторон 
инвестиционного климата целесообразно  осуществлять на базе измерения потенциала эффективности инвестиций, а определение 
отрицательных сторон инвестиционного климата - на основе оценки инвестиционных рисков.  

Оценка инвестиционного климата предполагает учитывать: 
1. Экономические условия: состояние макросреды, динамика ВВП и национального дохода, объем производства 

промышленной продукции, уровень инфляции, развитие высокотехнологичных производств, основные характеристики рынка 
труда, состояние денежно–кредитной, финансовой, бюджетной, налоговой и валютной систем и т.д. 

2. Государственную инвестиционную политику, определяемую посредством степени государственной поддержки 
иностранных инвестиций, участия в международных договорах, возможностей национализации иностранного имущества, 
преемственности  политической власти, устойчивости и эффективности государственных институций и др. 

3. Нормативно-правовую базу инвестиций: статус  регламентирующих документов и порядок их изменения, 
параметры входа и выхода иностранных инвестиций, налоговый, валютный и таможенный режимы, режим создания, регистрации, 
отчетности, слияния  и ликвидации фирм, меры регулирования и контроля над деятельностью, регулирование  споров и т.д. 

4. Информационное обеспечение материалами о состоянии различных факторов, определяющих инвестиционный 
климат. 

Оценка различных составляющих инвестиционного климата позволяет определить уровень национального риска, 
целесообразность и привлекательность осуществления инвестиций. Методики оценки  инвестиционного климата разнообразны, но 
чаще всего они базируются на определении четырех комплексных показателей: деловая активность, потенциал развития 
хозяйственной системы, состояние рынка труда и характеристика денежно-кредитной, финансовой, бюджетной, налоговой и  
валютной систем.  

Быстрое усиление притока инвестиций в мировом масштабе в последние два десятилетия привело к значительному 
экономическому росту. Спад  инвестиционных потоков наблюдается после 2008 г. как в развитых, так и в развивающихся и 
экономиках «в переходе» вследствие более низкой склонности к инвестированию в реальные производственные мощности, в 
результате сужения конечного спроса, ужесточения условий кредитования и уменьшения корпоративных прибылей. В 2008 году 
иностранные инвестиции в мировом масштабе были на 15,67% меньше по сравнению с 2007 годом, а в 2009 году по сравнению с 
2007 годом они составляли 47,96%2. Такие же тенденции наблюдаются и в Европейском союзе, где спад за 2008 год составил 
41,88%, а за 2009 год в сравнении с 2007 годом инвестиционные потоки уменьшились на 60,82%. 

Мировые тенденции снижения инвестиционной активности не коснулись в такой же степени стран ЦВЕ, где приток 
прямых иностранных инвестиции (ПИИ) уменьшается значительно более низкими темпами. Преобладающими являются «зеленые 
инвестиции» в область услуг и производственный сектор по обслуживанию местного рынка. Самые значимыми  в регионе стран 
ЦВЕ являются инвестиции из Западной Европы и США. Поток направлен, прежде всего, в присоединившиеся к союзу страны, 
которые являются объектом настоящего исследования.  

В Республике Болгарии после 2003 года  в результате развития рыночных отношений и стабилизации болгарской 
экономики ПИИ увеличивают свое значение для местной экономики, и их относительная  доля во валовып внутреном продуктом 
(ВВП) страны начинает возрастать, достигая самых высоких уровней за анализируемый период с 29,41% в 2007 г. (см. Таблицу 1). 
В качестве прямого результата заниженной инвестиционной активности в мировом масштабе относительные величины ПИИ в 
Болгарию в ВВП страны также чувствительно падают до уровня 18,90% в 2008 г. и 9,17% в 2009 г. 

 
 
 

                                                           
© Радулова А., 2011 
1 См. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под ред.  Грязнова, А. Г.  М.: Финансы и статистика, 2002, стр. 186. 
2 См.  http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf. World Investment Report. 2009. 
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Таблица 1 
Относительная доля ПИИ в ВВП1, (%) 

Год  
Государство 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Болгария 0,62 7,87 5,83 5,78 10,11 13,44 13,55 23,50 29,41 18,90 9,17
Республика Чехия 10,51 8,79 9,12 11,27 2,20 4,52 9,36 3,83 5,99 2,99 1,43
Эстония 5,30 6,90 8,65 3,95 9,43 7,96 20,64 10,69 12,58 7,32 8,72
Венгрия 6,75 5,83 7,37 4,48 2,54 3,95 7,00 17,56 51,84 39,84 -4,33
Латвия 4,77 5,27 3,75 2,72 2,72 4,63 4,41 8,34 8,07 3,75 0,28
Польша 4,33 5,51 2,99 2,08 2,12 5,09 3,39 5,74 5,54 2,77 2,65
Румыния 2,85 2,83 2,85 2,48 3,69 8,49 6,54 9,26 5,81 6,81 3,93
Словакия 2,09 9,47 7,50 16,93 6,49 7,18 5,07 8,40 4,77 3,61 -0,06
Словения 8,46 19,89 13,93 17,00 8,89 7,34 7,05 7,91 13,58 13,41 3,06

 
В настоящий момент перспективы Болгарии в области привлечения прямых иностранных инвестиций выглядят намного 

лучше, как указывают результаты исследования, проведенного Ernst & Young о инвестиционной привлекательности Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ) с фокусом на Болгарии2. Из анкетируемых 203 международных бизнес- лидеров 54% ожидают 
улучшения в течение последующих трех лет привлекательности страны, а по мнению 68% участников исследования 
притягательность Болгарии будет продолжать повышаться и в следующие три года.  

Отношение  инвесторов к Болгарии значительно улучшилось в последние три года3, в этом большая заслуга принадлежит 
вступлению страны в ЕС. Благоприятными факторами привлечения иностранных инвестиций служат и корпоративное 
налогообложение, цена труда и гибкость трудового законодательства.  

Основными отечественными слабостями остаются: телекоммуникационная инфраструктура, качество жизни, доступ к 
финансовым инвесторам, социальный климат и др. 

Низкие налоговые ставки являются бесспорным благоприятным, но недостаточным условием для привлечения 
иностранных инвесторов, которые в большей степени интересуются гибкостью рынка труда, расходами на создание 
предпринимательства и качеством инфраструктуры в стране-реципиенте. В этом смысле усилия правительства Республики 
Болгарии должны быть направлены на обеспечение рынка труда высококвалифицированными специалистами и улучшение 
технической инфраструктуры, сфер, в которых все еще наблюдается ощутимое отставание в сравнении со странами Европейского 
союза.   

Республика Чехия привлекает большое количество ПИИ с 1990 г. по настоящее время, что делает ее самой успешной 
страной в переходе в отношении инвестиций на душу населения. Приток иностранных инвестиций вместе с высоким ростом 
экспорта способствовали экономическому росту страны, созданию новых рабочих мест, повышению зарплат и увеличению 
внутреннего потребления. Самый высокий уровень ПИИ в страну наблюдается в 2005 г., второй год после вступления страны в ЕС. 
ПИИ достигали размера 11 653 млн. долларов4, после чего приток начинает постепенно снижаться, достигая 2 752 млн. долларов в 
2009 г. В среднем относительная доля иностранных инвестиций в ВВП  Чехии за исследуемый период  составляет 6,63% (см. 
Таблицу 1). 

По мнению чешского бизнес-агентства по инвестициям и развитию (CzechInvest) все секторы экономики открыты для 
иностранных и местных инвестиций5. Процесс привлечения ПИИ упрощается действующим в стране законодательством, что 
предлагает стимулы для местных и иностранных инвесторов, которые инвестируют в производственный сектор. Пакет включает 
меры по освобождению от корпоративного налога за период в пять лет, безвозмездные помощи по созданию рабочих мест и 
переквалификации рабочей силы и возможности  получения дешевых займов. В настоящий момент чешское правительство 
разрабатывает новые стимулы посредством законодательных изменений для оказания содействия научным исследованиям и 
развитию бизнес-центров. Существующие положительные характеристики рынка труда, свойственные высокообразованной 
рабочей силе с относительно низкими уровнями цены на труд, благоприятствуют инвестиционному климату в Республике Чехии. 
Согласно данным  Global Competitiveness Report за 2008–2009 гг., опубликованного Мировым экономическим форумом, страна 
занимает 33-е место среди 134 стран по конкурентоспособности экономики6. 

В качестве неблагоприятных факторов для развития предпринимательства в Республике Чехии инвесторы указывают 
наличие излишней бюрократии, необоснованно длительные сроки для издания необходимых документов и коррупция.  

В последнее десятилетие Эстония одна из ведущих стран в Центральной и Восточной Европе в отношении притока 
инвестиций на душу населения. Фирмы частично или целиком являющие собственностью иностранцев формируют одну треть ВВП 
и более 50% от экспорта страны. Приток ПИИ за анализируемый период возрастает постепенно, при этом отмечает самые высокие 
уровни в 2007 г. – 2,75 миллиарда долларов7. В среднем 9,9% составляет относительная доля иностранных потоков к ВВП страны 
(см. Таблицу 1). 

С момента присоединения к ЕС в 2004 г. Эстония стремиться проводить либеральную политику в области привлечения 
иностранных инвестиций. Создание благоприятных условий для прямых иностранных инвестиций и открытость к внешней 
торговле составляют основу экономической стратегии Эстонии. Хорошо развитый рынок труда и связанные с рынком 
производственные факторы служат основной мотивацией для инвесторов, а самыми большими проблемами, стоящими перед ними, 
являются бюрократия, коррупция и качество труда. Основным приоритетом эстонского правительства в настоящий момент 
является  не столь привлечение иностранных инвестиций, а нахождение новых рынков для экспорта эстонских товаров и услуг.  

Инвестиционный климат в Эстонии благоприятствует привлечению иностранных инвестиций, доказательством чего 
является и Индекс экономической свободы8, указанной в исследовании Фонда "Херитидж"9 за 2008 г., которое ставит страну на 12 
место в мире.   

Согласно данным Национального банка Венгрии1, прямые иностранные инвестиции за период с 1999 г. по 2009 г. 
составляют 174,5 миллиарда долларов, включают акции, прочее участие и реинвестированные доходы. Семьдесят семь процентов 

                                                           
1 См. http://www.unctad.org/. Вычисления автора. 
2 См. http://www.ey.com/FR/fr/Services/Advisory/European-attractiveness-survey South Central Europe FDI Attractiveness Survey – 2009. 
3 См. http://www.ey.com/FR/fr/Services/Advisory/European-attractiveness-survey .South Central Europe FDI Attractiveness Survey – 2009. 
4 См. http://www.unctad.org/. 
5 См. http://www.czechinvest.org/  
6 См. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 
7 См. http://www.unctad.org/. 
8 Индекс экономической свободы предусматривает оценку денежно-кредитной политики, банковского дела и финансов, черный 
рынок, зарплаты и цены. 
9 См. http://www.heritage.org/index/ 
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от всех прямых иностранных инвестиций – это инвестиции из стран-членов ЕС. Инвестиционные потоки возрастают значительно в 
годы после присоединения страны ЕС, при этом достигают самых высоких уровней в размере 71,5 миллиарда долларов в 2007 г. , 
когда относительная доля ПИИ к ВВП в этом же году составляет 51,84%. (см. Таблицу 1). Мировой экономический кризис 
оказывает негативное влияние на приток инвестиций, уровни которых за 2009 г. с отрицательными показателями2.  

Инвестиционный климат в Венгрии благоприятствует привлечению иностранных инвесторов. Страна располагает 
специальным пакетом мер по облегчению процедур создания производственных мощностей, логистических сооружений, 
региональных центров услуг, R & D сооружений или туристических объектов. Стимулирующий пакет мер создает возможность 
получения денежных субсидий, помощей для развития, субсидий на профессиональное обучение и субсидий на создание рабочих 
мест. Система стимулов создана в соответствии с  распоряжениями ЕС о конкуренции и государственной помощи и  управляется 
Министерством регионального развития и экономики Венгрии.  

Исследование венгерского инвестиционного  и торгового агентства  развития (ITDH)3 указывает, что вопреки хорошо 
развитой системе стимулов для инвестирования  необходимо предпринимать шаги по  снижению налогового бремени на труд, по 
уменьшению размера теневой экономики, и по реформам в здравоохранении и образовании,  пенсионной  системы и систем 
социального страхования и обеспечения.  

В 1999 г. ПИИ в Латвии составляли 384 млн. долларов,4 после чего начинается плавное возрастание, при этом достигают 
самых высоких величин в 2007 г. – 2322 млн. долларов США. Экономический кризис оказывает серьезное влияние на приток 
иностранных инвестиций, и в 2009 г. они составляют едва 72 млн. долларов США. Размер средней относительной доли ПИИ в 
формируемом ВВП 4,43% (см. Таблицу 1).  

Осознавая необходимость  принимать меры по увеличению притока иностранного капитала, латвийское правительство 
активно поощряет  прямые иностранные инвестиции и работает с инвесторами по улучшению предпринимательского климата в 
стране, при этом непрерывно стремится усовершенствовать работу экономических институций, ввести законы и подзаконные акты 
в соответствии с директивами ЕС. В Латвии существуют схемы стимулирования иностранных инвестиций в производство 
высокотехнологичных продуктов, созданы специальные экономические зоны, в которых инвесторы освобождены от НДС и 
пошлин на долгосрочные активы, ввозимые как долгосрочные инвестиции. Латвийское правительство установило хорошие 
партнерские взаимоотношения с иностранными бизнес-общностямии по упрощению различных бюрократических процедур и по 
преодолению правовых и регуляторных вопросов. Ряд законодательных изменений введены с целью повышения прозрачности 
латвийской предпринимательской среды и регуляторной системы. В то же время осуществленные законодательные изменения, 
проведенные в короткий период времени, привели к некоторым законам и подзаконным актам, которые стали объектом 
противоречивых толкований. В настоящее время самым большим вызовом,  который стоит перед иностранными инвесторами в 
Латвии, является недостаточность квалифицированной рабочей силы, так как после присоединения Латвии к ЕС много 
квалифицированных рабочих нашли возможность трудовой занятости в других странах ЕС. 

ПИИ оказывают значимое влияние на трансформацию и развитие современной рыночной экономики в Польше. За 
период 1990-2009 гг. страна привлекла более 120 миллиардов долларов США иностранных инвестиций преимущественно из 
Западной Европы и США5. Инвесторов привлекает экономический потенциал страны, хорошо  образованная рабочая сила, как и ее 
близость к большим рынкам. Значительное увеличение притока иностранного капитала наблюдается в 2004 г. (год вступления 
страны в ЕС) – 2,8 раза больше в сравнении с предыдущим годом6. Тенденция относительно высоких уровней ПИИ сохраняется и в 
следующие три года  – до 2008 г., после чего в связи с мировым экономическим кризисом уровни снижаются. В среднем за период 
относительная доля ПИИ к ВВП составляет 3,83% (см. Таблицу 1).  

Проведенное исследование инвестиционного климата в Польше в 2010 г. Центром исследования общественного мнения 
отмечает, что страна является одной из самых привлекательных для осуществления инвестиционной  деятельности7. По мнению 
большинства анкетируемых, ситуация в Польше благоприятствует привлечению иностранных инвестиций, при этом одним из 
самых важных факторов высказанной точки зрения является наличие производственных факторов на рынке – материалов, сырья и 
человеческих ресурсов.  

ПИИ в Румынию составляют 1027 млн. долларов США8 за 1999 г. и возрастают постепенно, достигая уровня 13 909 млн. 
долларов США за 2008 г. – второй год после вступления страны в ЕС. В результате экономического кризиса иностранные 
инвестиции в 2009 г. уменьшаются более чем в два раза, и их размер составляет 6 239 млн. долларов США. В среднем 
относительная доля ПИИ в ВВП страны составила 5,05% (см. Таблицу 1). 

Созданное в 2004 г. Агентство по иностранным инвестициям (ARIS) преследует цель рекламировать страну как хорошее 
место для инвестирования и создания предпосылок для улучшения инвестиционного климата. Румыния располагает образованной 
рабочей силой, выгодным географическим положением и природными ресурсами, факторами, которые оказывают благоприятное 
влияние на инвестиционный климат и привлечение иностранных инвеститоров. Кроме того, страна предприняла меры по 
укреплению налоговой администрации, повышению прозрачности и созданию правовой рамки в соответствии с условиями 
рыночной экономики и стимулирования инвестиций. В настоящий момент существуют таможенные и налоговые стимулы в шести 
зонах свободной торговли и в 36 районах страны, определенных как районы в экономическом неравноценном положении.  
Основные ограничения для иностранных инвесторов - это замедленные и непрозрачные бюрократические процедуры и частое 
изменение регламентов по осуществлению деятельности в стране.  

За 1999 г. ПИИ в Словакии составили 428 млн. долларов США и  увеличились почти в 10 раз в 2006 г., их размер 
составил 4 693 млн. долларов США9. В годы экономического кризиса иностранные инвестиционные потоки плавно снижаются, и за 
2009 г. они со знаком минус. Относительная доля ПИИ в ВВП страны за анализируемый период составляла в среднем 6,5%, при 
этом самый высокий размер 8,40% наблюдается в 2006 г. (см. Таблицу 1).  

Правительство Словакии определило четыре приоритетных области для привлечения иностранных инвестиций: 
промышленное производство, технологические центры, центры стратегических услуг и туризм. Специальным законом об 
инвестиционной помощи, принятым в 2008 г., правительство предвидит различные уровни финансовой помощи местным и 
иностранным инвесторам за период 2007 – 2013гг. в зависимости от ряда факторов, таких как уровень безработицы, размер 
инвестируемых средств и вид занятости, которую обеспечивает соответствующая инвестиция.  

Исследование об оценке инвестиционной привлекательности, осуществленное в 2008 г., поставило Словению на 8-е 
место по количеству открытых рабочих мест иностранными инвесторами и на 2-е место по размеру ПИИ на миллион жителей.  

                                                                                                                                                                                     
1 См. http://www.mnb.hu/ 
2 См. http://www.unctad.org/ 
3 См. http://www.itdh.com 
4 См. www.bank.lv. 
5 См. http://www.unctad.org/ 
6 См. http://www.unctad.org/ 
7 См. http://www.tnsglobal.pl/ 
8 См. http://www.unctad.org/ 
9 См. http://www.unctad.org/ 
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Словения привлекает ПИИ, прежде всего, своей отличной инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей 
силой. За анализируемый период иностранные инвестиции в среднем составили 501, 75 млн. долларов США, при этом самый 
высокий уровень, почти в два раза больше среднего, наблюдается в 2008 г., когда размер ПИИ составлял 7 239 млн. долларов США. 
Относительная доля ПИИ в ВВП страны в среднем - 10,2%, при этом в 2007 г.  она составляла 13,58% (см. Таблицу 1).  Словения 
стремится привлечь, прежде всего, те инвестиции, которые способствуют созданию  рабочих мест в секторе хай-тек и 
осуществлению НИОКР, для которых страна предоставляет специальные налоговые стимулы. 

Словенское государственное  агентство по предпринимательству и прямым иностранным инвестициям (JAPTI) объявило, 
что с 2008 г., принятой программой привлечения прямых иностранных инвестиций преследует цель утверждения Словении как 
лучшего центра логистики в южной части Европы1. Инвесторы могут воспользоваться благоприятным инвестиционным климатом, 
который базируется на географическом положении страны в сердце Европы с развитой разветвленной транспортной 
инфраструктурой, сравнительно хорошо развитой в технологическом отношении промышленностью, с высокообразованной 
рабочей силой, с относительно высокой степенью открытости  экономики и с политической и экономической стабильностью.  

Инвестиционный климат в странах ЦВЕ оценивается как благоприятный и предполагает увеличение притока ПИИ. Их 
членство в Европейском союзе вносит вклад в экономическую интеграцию и  увеличение экономической стабильности. 
Основными факторами, которые благоприятствуют потоку инвестиций в страны ЦВЕ, являются высокий потенциал внутреннего 
рынка; низкий уровень конкуренции; стоимость ресурсов и эффективная поддержка иностранных инвесторов со стороны 
правительств.  

Факторы, которые могут оказать негативное влияние на инвестиционные процессы и таким образом ухудшить 
инвестиционный климат в странах ЦВЕ, являются относительно высокие уровни инфляции; бюджетный дефицит; размер 
внутреннего и внешнего государственного долга; замедленные процедуры, бюрократия и коррупция.  

Мировой опыт показывает, что независимо от характера экономической системы страны–реципиента, ПИИ служат 
одним из важных факторов развития и основным индикатором инвестиционной привлекательности. Внешние инвестиционные 
потоки способствуют ускорению экономического и технического прогресса, расширению экспортного потенциала страны и 
повышению конкурентоспособности местного производства, созданию новых рабочих мест и внедрению современных форм 
управления.  

В странах Центральной и Восточной Европы ПИИ являются не только источником финансирования экономического 
роста, но и предпосылкой для введения в производство новых технологий, ноу-хау и модерного рыночного управления и позволяет 
принимающей стране выиграть время при усвоении новых технологий и сократить продолжительность экономических 
трансформаций2.  
 
РЕЗЮМЕ 
Прямі іноземні інвестиції відіграють істотну роль в економічному розвитку країн Центральної й Східної Європи (ЦВЄ), членів ЄС. 
Глобальна економічна криза впливає  й на інвестиційний клімат і потоки інвестицій у ці країни. Дослідження динаміки й специфіки 
керування й залучення окреслює тенденції й напрямок їхнього впливу на рівень інвестицій у країни ЦВЕ для досягнення швидкого 
економічного росту.  
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, глобальна економічна криза. 
РЕЗЮМЕ 
Прямые иностранные инвестиции играют существенную роль в экономическом развитии стран Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ), членов ЕС. Глобальный экономический кризис оказывает влияние и на инвестиционный климат и потоки инвестиций в эти 
страны. Исследование динамики и специфики управления и привлечения очерчивает тенденции и направление их влияния на 
уровень инвестиций в страны ЦВЕ для достижения быстрого экономического роста.  
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, глобальный экономический кризис.  
SUMMARY 
Foreign direct investment plays an important role in economic development in Central and Eastern Europe (CEE) EU member states. The 
global economic crisis has an impact on the investment climate and investment flows to these countries.Investigation of the dynamics and 
specifics of management and attracting outlines trends and direction of their impact on the level of investment in CEE countries to achieve 
rapid economic growth. 
Keywords: foreign direct investment, the investment climate, the global economic crisis. 
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МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
 

Стьопочкін А.І., аспірант кафедри «Фінанси» Донецького державного університету управляння   
 
Постановка проблеми. Сучасне світове господарство відрізняється інтенсифікацією процесів глобалізації соціальних, 

економічних та фінансових відносин. В цих умовах найбільш інтенсивно розвивається фінансовий сектор, складовою якого є 
міжнародний валютний ринок. 

Збільшивши простір і глибину фінансових ринків, глобалізація призвела до загострення конкуренції на світовому ринку 
капіталу та збільшення ролі валютного регулювання з метою досягнення сталого розвитку національних економік. Це обумовило 
необхідність вирішення актуальних проблем з регулювання процесу інтеграції національних економічних систем в світове 
господарство через використання інструментарію міжнародного валютного ринку. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями розвитку світової економіки і національних економічних систем, а також 
визначенням ролі валютного ринку у поширенні процесів глобалізації і інтеграції  займалися провідні західні і вітчизняні 
економісти: Коваленко Ю.М. [1], Корнеліус Лука [2], Моісєєв А.А. [4]. 

Проте, подальшого розвитку потребують дослідження специфіки інтеграції національних економік у світове господарство 
через найбільш динамічну складову світового фінансового ринку – валютний ринок.  

Ціль статті. Сучасний етап глобалізації характеризується збільшенням рівня залежності між розвитком національних 
економічних систем та стабільністю світового фінансового сектору. У зв’язку з цим ціллю дослідження є формування ефективних 
фінансових інструментів інтеграції національної економіки у світове господарство. 

Основні результати дослідження. Сучасний міжнародний ринок капіталу включає дві складові: міжнародний фінансовий 
та міжнародний товарний ринки (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура міжнародного ринку капіталу 
Головними завданнями міжнародного фінансового ринку є грошове забезпечення (кредитний ринок), залучення вільних 

інвестиційних коштів до реального сектору економіки (фондовий ринок), зниження рівня ризиків та загроз через механізм 
страхування (страховий ринок).  

До головних функцій другої складової міжнародного ринку капіталу - міжнародного товарного ринку відноситься 
вироблення через реальний сектор економіки товарів (ринок товарів) та послуг (ринок послуг) для забезпечення національного 
добробуту. За таких умов, міжнародний валютний ринок виступає ланкою (грошовою складовою) між міжнародним фінансовим та 
міжнародним товарним ринками забезпечуючи взаємозв’язок між двома складовими міжнародного ринку капіталу. 

Сучасна форма міжнародного валютного ринку була сформована під час прийняття Ямайської валютної системи, яка 
ґрунтується на режимі плаваючих валютних курсів: ціну валюти визначає насамперед ринок. Це обумовило можливість отримання 
прибутків від проведення спекулятивних операцій з валютою. Проте історичні передумови до відокремлення фінансового сектору 
від реального, були започатковані після прийняття Бреттон-Вудської угоди, згідно якої, економіка США брала на себе 
кредитування світової економічної системи. Це було обумовлено тим фактом, що економіка країн післявоєнної Європи та країн 
Радянської системи перебувала на стадії руйнації та гострого дефіциту ресурсів. Прийняття Бреттон-Вудської угоди та створення 
МВФ спричинило історичні передумови до формування нового етапу в функціонуванні міжнародної фінансової системи та 
міжнародного валютного ринку, як її складової. 

Сучасний міжнародний валютний ринок – це, багатогранна цілісна структура, яка заснована на засадах біржового та 
позабіржового ринків. Згідно економічної теорії біржовим валютним ринком вважається торгівля валютою на спеціально 
організованих валютних біржових платформах. На позабіржовому ринку торгівля ведеться в основному між комерційними 
банками. 

Згідно одного з трактувань, міжнародний валютний ринок – це сукупність операцій з купівлі та продажу валюти. Але дане 
поняття є доволі стислим. Згідно практики проведення операцій на даному секторі фінансового ринку [6] та спираючись на засади 
економічної теорії, сучасний міжнародний валютний ринок можна визначити, як систему стійких економічних і організаційних 
відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу не тільки валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання 

                                                           
© Стьопочкін А.І., 2011 

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КАПІТАЛУ 

Міжнародний фінансовий 
ринок 

Міжнародний товарний ринок 

Міжнародний валютний ринок 

Фондовий 
ринок 

Кредитний 
ринок 

Страховий 
ринок 

Ринок 
товарів 

Ринок 
послуг 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 342 

послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют [5]. Дане 
трактування дозволяє виділити залежність учасників міжнародного валютного ринку від потреби в проведенні конверсійних та 
інших операцій пов’язаних з обміном (купівлі або продажу) іноземних валют. Таким чином, валютний ринок охоплює також 
операції зі страхування валютних ризиків, диверсифікації валютних резервів і переміщення валютної ліквідності, різні заходи 
валютного втручання, що притаманне ринку Forex. Це обумовило збільшення кола учасників міжнародного валютного ринку за 
цілями та функціями, що підвищило об’єми транзакцій (табл. 1). 

Згідно табл. 1, об’єм трансакцій на міжнародному валютному ринку з 1998 по 2010 рік збільшився на 160%. Такий приплив 
капіталу, обумовлений саме прискоренням темпів фінансової глобалізації та виводом капіталу з реального сектору економіки 
збільшивши рівень ризику структурних кризових явищ. 

Досліджуючи Forex у якості економічної категорії виникає відсутність єдиного розуміння цього поняття в науковій 
літературі, але згідно одного з тлумачень Forex (іноді FX, від англ. Foreign Exchange - обмін іноземної валюти) – це ринок 
міжбанківського обміну валют за вільними цінами (котирування формується без обмежень або фіксованих значень). На території 
країн з економікою, що розвивається, термін Forex прийнято використовувати для позначення взаємного обміну валют, а не всієї 
сукупності валютних операцій. Проте, в країнах з розвиненою економікою, Forex ототожнюється з валютним ринком, а також з 
торгівлею валютою (англ. trades currencies) [3]. 

Таблиця 1 
Глобальний середньодобовий зовнішньоторговельний обіг  
міжнародного валютного ринку1, млрд. дол. США та % [6] 
1998 2001 2004 2007 2010 

Інструменти Сума % Сума % Сума % Сума % Сума % 
Всього 1526 100 1239 100 1928 100 3324 100 3981 100 
в тому числі:  
   операції дилерів 961 63 719 58 1018 53 1392 42 1548 39 
   операції інших  фінансових 
установ 

299 20 346 28 634 33 1339 40 1900 48 

   операції не фінансових 
установ 

266 17 174 14 276 14 593 18 533 13 
1 З поправкою на місцеві та транскордонні трансакції, подвійний облік 
 
Це обумовлює вживання терміну Forex на території України для позначення виключно спекулятивної торгівлі валютою 

через комерційні банки або дилінгові центри, яка ведеться з використанням кредитного плеча. Але, виходячи з того, що операції 
здійснювані на ринку Forex дублюють операції на міжнародному валютному ринку, то дані поняття можна вважати тотожними. Це 
дозволяє визначити Forex як сукупність операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, і наданню позик фінансовими установами на 
конкретних умовах (сума, обмінний курс, процентна ставка) з виконанням на певну дату. Таким чином, можна виділити наступні 
сегменти ринку Forex: ринок операцій «аутрайт», ринок операцій «спот», ринок форвардних операцій, ринок операцій «своп» та 
ринок опціонів.  

Досліджуючи різноманітність та функції учасників Forex, можна поділити їх на дві категорії: регулюючі та функціонуючі. 
До першої групи можна віднести діяльність уряду країн через центральні банки та національні фінансові організації, а також 
міжнародні валютно-кредитні установи, де головним завданням останніх є формування та реалізація міжнародних економічних 
стратегій через валютну складову та кредитування. До другої – великі комерційні банки, брокерські фірми, міжнародні корпорації, 
експортери та імпортери, страхові компанії, інвестиційні фонди, приватні інвестори та фізичні особи. 

Головними суб'єктами, які функціонують на міжнародному валютному ринку є національні фінансові організації та 
установи (уряд, центральний банки та інші), міжнародні та регіональні кредитно-фінансові установи та великі транснаціональні 
банки, через які здійснюється обмін валют для: експортерів та імпортерів, страхових та пенсійних фондів, хеджування дилінговий 
центрів і приватних інвесторів, власних спекулятивних операцій на ринку Forex. За цих умов, валютне регулювання стає 
невід’ємною складовою валютної системи, яка реалізується як у межах окремої держави, так і поза нею. Виокремлюють два рівні 
валютного регулювання: наднаціональний (міжнародний) та національний. 

В теперішній час, міжнародна система валютних відносин являє собою розгалужену систему державних та приватно-
кредитних елементів, через які здійснюється координація фінансових зв’язків, а її учасників можна умовно поділити на чотири 
групи: міжнародні та регіональні фінансові організації, національні фінансові організації та установи, суб’єкти господарювання, 
фізичні особи (рис. 2). 

Перша група «Міжнародні та регіональні фінансові організації» представлена двома рівнями: світовими валютно-
кредитними та фінансовими установами (МВФ, Світовий Банк та його структурні підрозділи); регіональними валютно-кредитними 
установами. Друга група «Національні фінансові організації» представлена урядом окремих країн (в Україні: Кабінетом міністрів 
України; Адміністрацію президента; Верховною Радою України); Центральним банком та державними установами 
функціонуючими в межах регулювання валютного ринку (в Україні – Державною податковою адміністрацією; Державним митним 
комітетом; в) Міністерством зв’язку України). Третя група «Суб’єкти господарювання» представлена рядом юридичних осіб, які 
займаються підприємницькою діяльністю та є учасниками міжнародного валютного ринку (Транснаціональні компанії, Комерційні 
банки, Міжнародні та внутрішні інвестиційні фонди, експортери та імпортери, ділінгові центри, всі варіанти бірж, представники 
реального сектору, приватні та корпоративні інвестори). Четверта група «Фізичні особи» включає населення (резидентів, 
нерезидентів та осіб без громадянства) 

Головною метою створення Міжнародного валютного фонду було регулювання відносин між країнами-членами. На 
практиці МВФ відіграє подвійну роль: стежить за виконанням своїми членами визначених правил поведінки в галузі валютно-
фінансових відносин, надає ресурси для фінансування дефіцитів платіжних балансів та використовуючи міжнародний валютний 
ринок у якості інструменту впливу на розвиток національних економічних систем формує світову стратегію та напрямки розвитку 
глобальної фінансової системи. 

При наданні кредитів МВФ ставить перед країнами-боржниками деякі політичні та економічні умови, які втілюються у 
програмах перебудови економіки. Цей порядок називається принципом обумовленості. Як правило, вказані програми охоплюють 
заходи, що належать до сфери бюджетно-податкової, кредитно-грошової політики, цінового механізму, зовнішньої торгівлі, 
міжнародних кредитних та валютно-розрахункових відносин. Вони пов'язані зі зменшенням державних витрат, підвищенням 
податків і ставки позичкового процента, зміною валютного курсу. 

Швидкі темпи розвитку фінансової системи дозволили, завдяки глобалізації приватного фінансового ринку, удосконалити 
системи міжнародних фінансових ринків. Цей процес відбувався протягом останніх 40-50 років та став головним аспектом 
економічного розвитку. У зв’язку з тим, що більшість розвинених країн не потребує фінансових ресурсів Фонду, дана міжнародна 
установа почала масштабне фінансування та підтримку країн, що розвиваються, тобто країн, які не мають доступу до приватних 
фінансових ринків. Це супроводжувалося переорієнтацією МВФ від статусу міжнародного банкіра до організації, що сприяє 
економічному розвитку країн, які самі не в змозі вийти на фінансові ринки і потребують офіційної підтримки Фонду.  
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За таких умов, фінансування з інших офіційних джерел або країн пов’язане з домовленістю з МВФ. Це дозволяє МВФ 
контролювати та регулювати швидкість й інтенсивність всіх потоків капіталу в світі. 

Фінансові ресурси МВФ спрямовуються для надання допомоги країнам-членам, які намагаються подолати проблеми платіжного 
балансу, а також для сприяння у пом'якшенні наслідків реалізації стабілізаційних програм. МВФ надає фінансування як зі своїх загальних 
ресурсів, так і в межах механізмів пільгового фінансування, управління якими здійснюється окремо. Держави-члени, які користуються 
загальними ресурсами МВФ, "купують" (тобто позичають) валюту інших держав-членів або СДР в обмін на еквівалентну суму у своїй 
власній валюті.  

МВФ стягує плату за такі позики та вимагає, щоб держави-члени в межах визначеного терміну "викупили" свою валюту у МВФ 
(тобто погасили заборгованість), використовуючи для цього валюту інших держав-членів або СДР. Пільгове фінансування надається у 
вигляді кредитів під низькі проценти, але як правило пов’язане з додатковим кредитуванням економіки країни через Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку, де вигоди від кредиту значно менші. 

Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для підтримки курсу національної валюти, для фінансування дефіциту 
платіжного балансу та покликані пом'якшити економічні труднощі у процесі проведення економічних реформ, які дають змогу забезпечити 
у перспективі економічне зростання в країні. Без проведення програми економічних перетворень фінансова підтримка з офіційних джерел 
не має сенсу, бо в цьому разі позичкові кошти використовуватимуться на фінансування лише поточних проблем платіжного балансу, які 
без реформування економіки знову нагромаджуватимуться і перетворюватимуться у додатковий тягар. 

Світовий банк в системі учасників міжнародного валютного ринку, який являє собою групу споріднених організацій, відіграє роль 
міжнародного центрального банку. До його структури входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація 
розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, а також Міжнародний центр урегулювання 
інвестиційних конфліктів. 

Офіційні цілі членів Групи Світового банку, як установи міжнародного рівня регуляції валютних відносин - зменшення бідності та 
підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн 
до країн, що розвиваються. Зазначимо, що основна різниця між Світовим банком і МВФ полягає в тому, що МВФ більше концентрує свою 
увагу на питаннях короткострокової фінансової стабільності в країнах, тоді як Світовий банк зосереджується переважно на середньо- та 
довгострокових (за терміном реалізації) проектах структурних та галузевих перетворень в економіках країн. Ось чому, коли йдеться про 
фінансову стабілізацію в національній економічній системі, то це питання насамперед стосується діяльності МВФ. Світовий банк, який 
концентрує свою увагу на перетвореннях на мікрорівні, на питаннях приватизації, дерегуляції галузевих перетворень, сприяє 
реформуванню енергетичної галузі, сільського господарства, соціального сектора тощо. 

Головна установа Світового банку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) на початку своєї діяльності була 
призначена стимулювати приватні інвестиції у західноєвропейських країнах після Другої світової війни. Діяльність банку зосереджена на 
двох сферах - макроекономічна стабілізація та інституційні зміни. Активніше МБРР діє в інституційній сфері: надає допомогу в здійсненні 
приватизації, зміні форм власності, упровадженні антимонопольних заходів та ін. 

МБРР отримує більшість своїх ресурсів завдяки операціям на світових фінансових ринках. Банк продає бони та інші гарантії 
заборгованості пенсійним фондам, страховим компаніям, корпораціям, іншим банкам, а також фізичним особам. Певна частина кредитів 
банку надається на розвиток малорентабельних галузей з високим строком окупності витрат, куди приватний капітал не вкладається: 
інфраструктура, сільське господарство. Але без розвитку цих галузей неможливе економічне будівництво у країнах, що розвиваються. 
МБРР бере високу плату за кредити - на рівні ринкових умов. 

Кредити Світового банку є достатньо привабливим джерелом зовнішнього фінансування. За класифікацією Світового банку 
Україна належить до третьої категорії країн (середній рівень доходів). Для таких країн строк погашення кредитів становить 17 років з 
пільговим періодом 5 років, протягом яких сплачуються лише відсотки. Проценти за позиками Світового банку, які до цього часу залучені 
Україною, сплачуються за плаваючою ставкою. З урахуванням загальної маржі Світового банку ставка процентів для України становить 
близько 6,5% річних.  

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції мають схожі цілі - це розвиток економіки, економічного співробітництва та 
інтеграції у регіоні. У них однотипний порядок формування пасивів, однакова форма правління, ідентичні об'єкти кредитування - 
переважно інфраструктура, сільське господарство, добувна промисловість. Усі вони видають кредити лише країнам-членам. 

Поява цих інституцій пов'язана із прискоренням у 60-ті роки розпаду світової колоніальної системи, з поширенням 
регіонального співробітництва та економічної інтеграції країн, що розвиваються. До найвідоміших регіональних міжнародних кредитно-
фінансових установ передусім відносять Міжамериканський банк розвитку (МаБР), Африканський банк розвитку (АфБР) та Азіатський 
банк розвитку (АзБР). 

Перша група «Міжнародні та регіональні фінансові організації» представлена двома рівнями: світовими валютно-кредитними 
та фінансовими установами (МВФ, Світовий Банк та його структурні підрозділи); регіональними валютно-кредитними установами. Друга 
група «Національні фінансові організації» представлена урядом окремих країн (в Україні: Кабінетом міністрів України; Адміністрацію 
президента; Верховною Радою України); Центральним банком та державними установами функціонуючими в межах регулювання 
валютного ринку (в Україні – Державною податковою адміністрацією; Державним митним комітетом; в) Міністерством зв’язку України). 
Третя група «Суб’єкти господарювання» представлена рядом юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю та є 
учасниками міжнародного валютного ринку (Транснаціональні компанії, Комерційні банки, Міжнародні та внутрішні інвестиційні фонди, 
експортери та імпортери, ділінгові центри, всі варіанти бірж, представники реального сектору, приватні та корпоративні інвестори). 
Четверта група «Фізичні особи» включає населення (резидентів, нерезидентів та осіб без громадянства). 

Висновки. В сучасних умовах світової економічної системи відбувається тенденція до відділення міжнародного фінансового 
ринку від реального сектору. Насамперед це стосується фондового та страхового ринків. Цей факт обумовлений більшою дохідністю та 
ліквідністю активів фінансового ринку у порівнянні з реальним сектором. Тому, за умов використання міжнародного валютного ринку у 
якості інструменту економічної інтеграції головним завданням є зменшення диспропорцій між фінансовим та реальним секторами 
економіки. Це призведе до підвищення конкурентоздатності національних економічних систем, зменшення коливань за умов системних 
криз та ефективності соціально-економічної сфери. 
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто роль міжнародного валютного ринку в системі міжнародного капіталу за умов глобалізації; досліджено суб’єктів 
міжнародного валютного ринку; визначено міжнародний валютний ринок у якості інструменту економічної інтеграції. 
Ключові слова: Forex, міжнародний валютний ринок, глобалізація, міжнародний ринок капіталу. 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрено роль международного валютного ринка в системе международного капитала при условиях глобализации; исследовано 
субъекты международного валютного рынка; определено международный валютный рынок в качестве инструмента экономической 
интеграции. 
Ключевые слова: Forex, международный валютный рынок, глобализация, международный рынок капитала. 
SUMMARY 
The role of the international monetary system in the rink of international capital in a globalized world has been examined; the subjects of 
international foreign exchange market have been studied; the international foreign exchange market has been defined as an instrument of 
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economic integration. 
Keywords: Forex, the international foreign exchange, globalization, international capital market. 
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ОЦІНКА МІСЦЯ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ ПРОСТОРІ 
 
Усиченко Т.В., асистент кафедри «Міжнародна економіка», ДонНУ 

 
Процес реформування економіки України та її інтеграція в систему світогосподарських зв’язків супроводжувався цілою 

низкою негативних структурних змін. У процесі становлення політичної незалежності Україна пройшла ряд етапів розвитку 
національної економічної системи в рамках яких відбувся  перехід від економіки Factor-driven Economy Investment-driven Economy. 
Умовно ці етапи розвитку можна поділити на 5 груп: 

-перший етап (1996р.-1998р.) характеризувався перевищенням обсягів імпорту, над експортом, головним завданням на 
даному етапі було збільшення обсягів експорту та зниження обсягів імпорту, а також збільшення виробництва груп 
високоліквідних товарів, більш високого ступеня переробки, застосування високих технологій і виробництво 
конкурентоспроможної продукції. 

-другий етап (1999р.-2000р.) було орієнтовано на входження України в систему міжнародного поділу праці, за рахунок 
чого був збережений баланс зовнішньоторговельного обороту. На цьому етапі з’явилась можливість акумулювати необхідні 
матеріальні й фінансові ресурси для проведення структурних перетворень в експортоорієнтованих галузях. Експортна спеціалізація 
України стала базуватися не на експорті низькосортних видів прокату чорних металів, а на експорті високоякісної легованої сталі. 

-третій етап (2001р.-2005р.) характеризувався удосконаленням елементів зовнішньоекономічних зв’язків у товарному, 
інвестиційному та геополітичних аспектах, також на даному етапі зростає обсяг експорту машинобудівної та високотехнологічної 
продукції. 

-четвертий етап (2006р.-2010р.) характеризувався інтенсивним розвитком всіх сфер виробництва на основі принципово 
нової структури промислового виробництва, а також вдосконаленням структури зовнішньої торгівлі в період кризи та у 
посткризовий період, яка націлена на розвиток нових ринків для вітчизняної продукції за рахунок високотехнологічних та 
конкурентних товарів. 

-п’ятий етап (2011р.-2020р.) буде характеризуватися активізацією зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
наукомістких галузей промисловості. 

В економічній науці проблема національної конкурентоспроможності є однією з ключових.  
Значний вклад у її дослідження здійснили такі західні вчені, як П. Кругман, С. Ліндер, Б. Олін, М. Портер, Д. Сакс, Л. 

Саммерс, Дж. Харт, Е. Хекшер. Останнім часом ці проблеми розробляються також вченими з пострадянських країн, зокрема – 
українськими та російськими (Я. Базилюк, О. Білорус, Б. Буркинський, М. Делягін, Я. Жаліло, В. Іноземцев, Б. Кузик, Д. 
Лук’яненко, С. Меншиков, І. Спиридонов, С. Соколенко, Р. Фатхутдінов, Т. Циганкова, Ю. Яковець та ін.).  

Мета статті полягає в удосконаленні оцінки місця України у глобальному конкурентному просторі. 
Теоретичною та методологічною основою наукового дослідження є фундаментальні положення політичної економії, 

історії економічних вчень, методи статистичної обробки і аналізу інформації, принцип системного аналізу, праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених. 

У рейтингу Індексу міжнародної конкурентоспроможності 2009-2010 Україна опустилася на 10 позицій і займає 82-е 
місце серед 133 країн. 

52 53
58 57

69
74 84 86 84

69
73 72

82

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009-
2010

 
Рис.1. Динаміка  місця України у рейтингу Індексу міжнародної конкурентоспроможності (ІМК) 
Відповідно до Звіту, Україна в рейтингу Індексу міжнародної конкурентоспроможності (ІМК) опинилася серед 

африканських і латиноамериканських країн, що розвиваються ,по сусідству з Гамбією та Алжиром. Найзначніші погіршення в 
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рейтингу України спостерігаються за трьома складовими: «макроекономічна стабільність» (падіння на 15 пунктів, 106 місце), 
«рівень розвитку фінансового ринку» (падіння на 21 пункт, 106 місце) і «оснащеність новими технологіями» (падіння на 15 
пунктів, 80 місце). При цьому найнижчий рейтинг зафіксований за складової «ефективність інституційного середовища» (120-е 
місце).  

За результатами дослідження, Україна поліпшила свої позиції лише по трьох складових конкурентоспроможності. Так, 
країна зайняла 49-е місце по ефективності ринку праці, поліпшивши свою позицію на 5 пунктів, 29-е місце за розміром ринку 
(зростання у рейтингу на 2 пункти) і 78-е місце за складової «інфраструктура» (поліпшення на 1 пункт). 

На рисунку 1 наведена динаміка  місця України у рейтингу Індексу міжнародної конкурентоспроможності (ІМК). 
Значення рейтингу свідчить про значне погіршення макроекономічної ситуації в України і про низьку участь країни у 

міжнародному розподілі праці.  
Дані рисунку1 свідчать, що найкращу позицію в рейтингу з урахуванням кількості охоплених країн Україна посідала у 

2007 р. Зважаючи на тенденцію зменшення величини Індексу протягом 2007-2010 pp., слід визнати реальність загрози переходу 
України до класу країн, економіка яких розвивається на основі факторів виробництва, конкурентоспроможність яких 
забезпечується за рахунок низьких витрат виробництва, яке обумовлено забезпеченістю  й доступністю природних та трудових 
ресурсів.  

У контексті визначення місця України в глобальному інвестиційному середовищі важливими є дані порівняльного 
аналізу Індексу економічної свободи, опублікованого в 2010 р. американським дослідним центром «Heritage Foundation». 183 країн 
світу поділено на 5 груп залежно від значення сукупного показника: 0-49,9 - репресивні (36 країн), 50-59,9 - переважно економічно 
не вільні (55 країн), 60-69,9 - у середньому економічно вільні (58 країн), 70-79,9 - переважно економічно вільні (23 країни) та 80-100 
- економічно вільні (7 країн). Загальна оцінка складається з 10 компонентів: свобода бізнесу, торгівлі, праці, фіскальна, монетарна, 
інвестиційна, фінансова політики, а також свобода від корупції, право власності та розмір державного апарату. 

У 2010 р. Україна в цьому рейтингу посіла 162-тє місце серед 179 країн світу та 39-те серед 41 країни Європи і належить 
до переважно економічно не вільних ( табл.1).  

Таблиця 1  
Динаміка показників рейтингу України за Індексом економічної свободи у 1995-2010 pp. 

Роки Ранг Величина Свобода    
бізнесу 

Свобода 
торгівлі 

Фіскальна 
свобода 

 Монетарна 
свобода 

Інвести- 
ційна  
свобода 

 Свобода  
від 

корупції 

Кількість 
країн у 
рейтингу 

1995 95 39,9 55 55,0 61,8 0,0 50 10 101 
1996 127 40,6 55 66,0 57,7 0,0 50 30 142 
1997 133 43,5 55 66,0 61,1 0,0 50 30 150 
1998 140 40,4 55 53,0 64,4 0,0 50 30 156 
1999 137 43,7 55 53,0 63,0 39,3 50 30 161 
2000 129 47,8 55 70,0 62,3 63,0 50 28 161 
2001 131 48,5 55 70,0 63,8 62,3 50 26 155 
2002 133 48,2 55 71,0 66,1 58,2 50 15,0 156 
2003 128 51,1 55 74,6 67,1 64,0 30 21,0 156 
2004 114 53,7 55 74,4 67,5 74,5 30 24,0 155 
2005 101 56,1 55 76,2 83,0 76,2 30 23,0 155 
2006 110 54,6 43,1 77,2 90,2 72,9 30 22 157 
2007 135 51,6 43,6 77,2 83,6 68,4 30 26 157 
2008 133 51,1 44,3 82,2 79,0 69,9 30 28 157 
2010 162 46,4 38,7 82,6 77,9 61,2 20 25,0 179 

 
За більшістю величин показників позиції України є гіршими, ніж середні для країн світу та Європи, наведені в таблиці 

показники свідчать про те, що в Україні в умовах відносно нормального розвитку у сфері торгівлі та оподаткування існують 
проблеми щодо свободи підприємництва, свободи грошових відносин, інвестицій, захисту прав власності та свободи від корупції, у 
розмірах державного апарату управління. Так, рівень фінансової свободи для України має оцінку 30, тоді як середній по Європі - 
66,3, середній по світу -51,1; свобода від корупції - відповідно, 25, 57 та 40; право власності - 30, 62 та 45; свобода праці - 57,7, 63,4 
та 61,5; монетарна свобода - 61,2, 78,6 та 74,2; свобода бізнесу – 38,7, 75,9 та 62,3; інвестиційна свобода - 20, 65,4 та 49,7.  

Дані таблиці 1 свідчать, що найкращу позицію в рейтингу з урахуванням кількості охоплених країн Україна посідала у 
2005 р. Зважаючи на тенденцію зменшення величини Індексу протягом 2006-2010 pp., слід визнати реальність загрози переходу 
України до класу репресивних країн, якщо не зміняться на краще бізнес та інвестиційний клімат, рівень захисту прав власності. 

Згідно з останньою доповіддю Doing Business 2010 року Україна посіла 145-ту позицію серед 181 країн світу (країни 
ранжуються від 1 до 181 місця, де перша позиція відповідає найкращому результату), розташувавшись позаду таких країн, як 
Казахстан (70-та позиція), Молдова (103-та), Киргизстан (68-ма), Ефіопія (116-та), Росія (120-та), Білорусь (85-та), Уганда (111-та), 
Мозамбік (141-ша), Іран (128-ма), Узбекистан (138-ма). Для порівняння: в 2006 році Україна займала 128-му позицію серед 175 
країн.  

У таблиці 2 наведено показники макроекономічного розвитку України у період кризи та у посткризовий період. 
Таблиця 2 

Показники макроекономічного розвитку України у період кризи та у посткризовий період 

№ ПОКАЗНИК 2008 2009 
01.-11. 
2010 

1 Валовий внутрішній продукт, млн. грн. 948,1 914,7 * 
2 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн. грн. 718941,0 591965,4 710230,4 
3 Експорт товарів, млн. дол. США 63046,2 35602,9 41000,2 
4 Імпорт товарів, млн. дол. США 80757,1 40417,5 47855,2 
5 Сальдо (+,-),млн. дол. США -17710,9 -4815,0 -6855,0 
6 Номінальна середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. 1806 1906 2205 
7 Заборгованість із виплати заробітної плати всього, млн. грн. 1123,5 1473,3 1340,9 
8 Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 844,9 551,6 449,7 
9 Доходи населення (номінальні), млн. грн. 760353 235345 * 
10 Витрати населення, млн. грн. 701753 204203 * 
11 Інвестиції в основний капітал у фактичних цінах, млн. грн. 233081,0 151776,8 95163,3 
12 Індекс споживчих цін (індекс інфляції), % 122,3 112,3 * 
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Таким чином падіння ВВП було зумовлено зменшенням інвестиційної активності, низьким рівнем зовнішнього попиту і 

ризиком скорочення внутрішнього попиту через падіння реальних доходів населення. Крім того, низькі темпи проведення 
структурних реформ у економіці, висока ресурсно- та енергозалежність були основними чинниками значно більшого економічного 
падіння, ніж в інших країнах світу.  

Основними факторами уповільнення зростання ІСЦ протягом аналізує мого періоду були: зменшення внутрішнього та 
зовнішнього попиту, стабілізація обмінного курсу гривні до іноземних валют. 

Падіння вартісних обсягів експорту було спричинено насамперед зниженням  експортних цін. Динаміка світових цін 
найбільше позначилась на експорті сировинної продукції, металургійної, експорті продукції машинобудування. 

Основна причина мало помітного прогресу України – відсутність істотних поліпшень в найбільш пріоритетних і 
одночасно менш розвинених сферах глобальної конкурентоспроможності.  

Основні реформи мають бути проведені для вдосконалення, перш за все, області базових вимог 
конкурентоспроможності, що відповідає поточній стадії розвитку країни. У теж час для того, щоб підвищити свою національну 
конкурентоспроможність, країна повинна концентруватися на проведенні реформ по таких напрямах як поліпшення роботи 
суспільних і приватних установ, розвиток інфраструктури, посилення макроекономічної стабільності, підвищення ефективності 
товарних ринків і розвиток фінансового сектора. Перераховані складові є слабкими сторонами національної 
конкурентоспроможності, по яких Україна демонструє гірші результати, чим інші країни, що знаходяться на тій же стадії 
економічного розвитку. 

Виходячи з сучасних теоретичних уяв і досвіду багатьох країн, які змогли забезпечити умови для підвищення 
конкурентоспроможності національних економік, маючи незначні або навіть не маючи більш менш відчутних початкових 
порівняльних переваг, необхідно розробити чітку державну стратегію досягнення конкурентоспроможності національної економіки 
України, яка відповідала б її ресурсно-технологічному рівню. Ключовою ознакою цієї стратегії може бути можливість 
трансформації факторних початкових порівняльних переваг в переваги інвестиційні і науково-технологічні (рис.2). 
 

Рис.2. Механізм трансформації факторних початкових порівняльних переваг в переваги інвестиційні і науково-
технологічні 

 
Таким чином, глобалізація і економічна лібералізація не можуть вирішити проблеми розриву, що постійно збільшується, 

в рівні промислового розриву і конкурентоспроможності розвинених країн і країн, які розвиваються. Для виправлення ситуації 
національним урядам і міжнародному співтовариству слід сприяти просуванню економік, які розвиваються, за рахунок 
прискореного освоєння новітніх світових знань і технологій, а також за рахунок розвитку власних НДОКР і власного інноваційного 
виробництва.  

Найбільш розвинені країни світу перейшли до третьої стадії  – до стадії інноваційного розвитку економіки. Країни, які 
знаходяться на перехідній стадії від першої до другої основний упор роблять на видобуток і продаж на світових ринках сировинних 
ресурсів і значні інвестиції в основному прямують  в галузі паливно-енергетичного комплексу. Проте, в сучасних умовах розвитку 
світового господарства, робити упор на модель економічного зростання, засновану на залученні до господарського обігу велику 
кількість природних ресурсів і дешевої робочої сили, означає програвати в конкурентній боротьбі і ставати сировинним і мозковим 
придатком тих країн, які найдинамічніше розвиваються. 

Країни з перехідною економікою йдуть по традиційній дорозі доганяючого технологічного розвитку, який грунтується на 
застаріваючих технологіях, що отримуються разом з іноземними інвестиціями, які приходять в країну, або шляхом покупки в 
розвинених країн ліцензій. У таких умовах конкурентоздатними  можуть бути товари лише на вже існуючих світових ринках 
стандартних товарів і послуг. Конкурентна перевага досягається в основному  за рахунок максимального залучення до виробництва 
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дешевих природних і трудових ресурсів, за рахунок скорочення витрат на виробництво стандартних товарів і послуг, вироблених 
на основі запозиченої за кордоном стандартних технологій.  

Особливістю такого перехідного типа економічної системи є те, що, з одного боку, вона програє найбільш розвиненим 
країнам в інноваційній конкуренції, а з іншою, - програє в ціновій конкуренції тим країнам, що розвиваються, де оплата праці ще 
нижча.  
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РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена оцінки місця України у глобальному конкурентному просторі. У статті запропановано механізм трансформації 
факторних початкових порівняльних переваг в переваги інвестиційні і науково-технологічні. 
Ключові слова: конкурентоспроможність держави, рейтинг, макроекономічні показники, трансформація. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена оценке места Украины в глобальном конкурентном пространстве. В статье предложен механизм трансформации 
факторных начальных сравнительных преимуществ в преимущества инвестиционные и научно технологические. 
Ключевые слова: конкурентоспособность государства, рейтинг, макроэкономические показатели, трансформация. 
SUMMARY 
The article is devoted to the estimation of place of Ukraine in global competition space. In the article the mechanism of transformation of 
factor initial comparative advantages is offered in advantages investment and scientifically technological. 
Keywords: competitiveness of the state, rating, macroeconomic indexes, transformation. 

 
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКИ 
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Пелехоца К.О., аспірант кафедри міжнародної економіки ДонНУ   
 

Постановка проблеми. Як відомо, валютний курс відіграє активну роль у міжнародних економічних відносинах. На 
основі курсового співвідношення валют з урахуванням питомої ваги даної країни у світовій торгівлі розраховується ефективний 
валютний курс. Валютний курс робить певний вплив на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність 
фірм, прибуток підприємств.  Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних,  валютно-
кредитних і фінансових, відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки. 

Аналіз публікацій. Аналіз макроекономічних показників є дуже важливим, оскільки на основі вивчення їх динаміки 
можна зробити висновки: чи вірного курсу дотримується держава у своєму розвитку або чому вона знаходиться на стадії рецесії, як 
впливають одні показники на інші. Особливо це важливо на сучасному перехідному етапі, у момент, коли одні країни вже майже 
подолали кризові явища в економіці, а інші – навпаки знаходяться на стадії глибокої стагнації.  Вивченню цих питань  у своїх 
дослідніх роботах підіймають такі вчені, як: Макогон Ю.В., Орехова Т.В., Губський Б.В., Медведкіна Є.О., Лук’яненко Д.Г., 
Поддєрьогін А.,  Дудченко М., Яценко А.Б., Бударіна Н.О. та ін.. 

 Формулювання невирішеного питання. Значна роль у міжнародних економічних відносинах належить валютному 
курсу. Валютний курс робить певний вплив на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність та фінансові 
результати фірм. Однак, необхідно також враховувати й той факт, що не лише коливання валютного курсу впливають на 
міжнародні економічні, фінансові, валютні та соціально – економічні відносини, а існує ряд факторів, що мають неоднозначний 
вплив в залежності від конкретної ситуації.  

Метою статті  є  аналіз динаміки макроекономічних показників країн Західної Європи у контексті коливань валютного 
курсу (євро -  долар) за період кризи та посткризовий період, визначення заходів, що сприяють подоланню кризових явищ в 
економіці. 

Як відомо, валютний курс відіграє активну роль у міжнародних економічних відносинах. На основі курсового 
співвідношення валют з урахуванням питомої ваги даної країни у світовій торгівлі розраховується ефективний валютний курс. 
Валютний курс робить певний вплив на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток 
підприємств.  Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних,  валютно-кредитних і 
фінансових, відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки. При зниженні курсу національної валюти, експортери  
можуть продавати товар за цінами, що нижче середньосвітових.  У той же час, зниження курсу веде до здороження імпорту, 
зростання цін всередині держави, скорочення обсягів імпорту та намаганням у країні замінити імпортні товари, замінивши їх 
товарами національного виробництва. Також зниження реального валютного курсу збільшує зовнішні борги (що виражені в 
іноземній валюті).  

При підвищенні курсу валюти внутрішні ціни стають менш конкурентоспроможними, ефективність експорту падає, що 
може привести до скорочення експортних галузей і національного виробництва в цілому. Імпорт, навпаки, розширюється,  
стимулюються  іноземні та національні капітали, збільшується вивіз прибутків по іноземних капіталовкладеннях. Зменшується 
реальна сума зовнішнього боргу, що виражений  в знеціненій іноземній валюті.     

Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного потенціалу країни, її експортної квоти, позиції в 
міжнародних економічних відносинах. Валютний курс є об'єктом боротьби між країнами, джерелом міждержавних розбіжностей, 
національними експортерами та імпортерами.  

Однак, необхідно також враховувати й той факт, що не лише коливання валютного курсу впливають на міжнародні 
економічні, фінансові, валютні та соціально – економічні відносини, а існує ряд факторів, що мають неоднозначний вплив в 
залежності від конкретної ситуації. Це, насамперед такі фактори: рівень інфляції, зріст національного доходу, стан платіжного 
балансу, ступінь довіри до валюти на національному та світовому ринках, валютна політика, що впроваджується державою, різниця 
процентних ставок в різних країнах, діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції, ступінь розвитку фондового 
ринку. Тож, як бачимо валютний курс визначається багатофакторністю. 

Можемо прослідити динаміку валютних коливань по відношенню до пари Євро/Долар за період 2004 – 2010 рр. (рис. 1). 
 

 

                                                           
© Фомічова Н.В., Пелехоца К.О., 2011  
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Рис.1.Динаміка курсу Евро/Долар (€/$)за період 2004 -2010 рр. [11] 
 
Тож, бачимо, що після досить довгого періоду укріплення євро наступає значний спад у 2008 році. Для світової економіки 

2008 рік – рік глобальної економічної кризи, яка не оминула увагою майже жодної країни, яка анулювала темпи економічного 
зростання країн Західної Європи, що були досягнуті протягом останніх років й сприяла виникненню кризових явищ в фінансовій, 
соціальній, гуманітарних сферах. 

Для країн Євросоюзу кризовий рік обернувся значними втратами та збитками. Економіка Європейського союзу 
скоротилася на 0,1% у другому кварталі. У зоні євро в цілому промислове виробництво впало на 1,9%, це найбільше падіння з часів 
кризи 1992 року. Продажі європейських автомобілів за півроку впали на 7,8%. Рівень безробіття в Іспанії склав 9,9%. В Італії Fiat 
оголосив про закриття заводів і масові звільнення на заводах.  У Нідерландах обсяг промислового виробництва впав на 6%. На  
початку грудня 2008 року Статистичне управління Євросоюзу повідомило, що європейська економіка ввійшла в період рецесії 
вперше за 15 років. За даними Євростату, опублікованими в лютому 2009 року, промислове виробництво в Євросоюзі у грудні 2008 
року знизилося на 11,5% у річному вираженні, що є абсолютним рекордом: подібного не спостерігалося з 1986 року, коли почала 
вестися загальноєвропейська статистика.  

Масштаби цієї рецесії обумовлені значною залежністю окремих країн, регіонів, ринків; розвитком інформаційних 
технологій та процесів й тим, що інтеграційні процеси проводилися надто поспішно, а економіка нових членів ЄС  була не готова 
до кризових явищ. Спад у провідних економіках веде за собою спад в економіках менш розвинених країн. Зважаючи на те, що 17 
країн з 27 використовують євро як офіційну валюту, зміна курсу євро (а точніше, його падіння більш ніж на 20% по відношенню до 
долара протягом трьох перших місяців кризи) має вплив на всі ці країни.  

Таблиця 1.   
Валовий внутрішній продукт за ринковими цінами (млн. євро (за цінами попереднього року)) [7] 

Період 
Країна 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Данія 192829,2 201888,6 214406,6 222210,9 224982,3 221318,7 227051,4 
Німеччина 2189960 2227500 2317640 2388400 2456420 2364200 2484200 
Ірландія 146446,1 158329 170951,7 187321,3 182080,2 166345,3 164614,2 
Іспанія 808506 871440 945313 1019465 1062596 1047618 1052399 
Франція 1628310 1685810 1760430 1839206 1885270 1880423 1917191 
Італія 1355809 1400657 1458584 1507394 1525718 1485964 1539396 
Люксембург 26970,6 28946,7 31788,2 36172 38030,3 38201,4 39416,1 
Нідерланди 487612 501236 530833 561396 582531 572883 582084 
Австрія 228984,5 238507,8 252350,4 266533,3 277936,8 272078,3 279701,2 
Португалія 145242,8 149954 155926,9 164097,5 170851,3 166598,3 168816,4 
Фінляндія 151397 156587 164243 174477 181359 169499 176538 
Швеція 290725,7 300852 311174,1 328715,7 335871,2 315483,1 307463,2 
Великобританія 1695662 1811060 1885082 2000835 1991903 1628434 1473625 
Норвегія 206841,3 213960,7 248476,1 275692,3 285427,9 273482,4 258838,9 
Швейцарія 295041,7 300102,4 310428,9 323238,9 323240,2 336266 363536,6 

 
Згідно даних таблиці, графіку по країнах Західної Європи за показником Валового внутрішнього продукту (млн. євро (за 

цінами попереднього року) спостерігається позитивна динаміка та зростання по всіх країнах у періоді 2004-2008 роки та падіння у 
більшості країн – у порівнянні із 2009 роком. Та, як  бачимо у 2010р. деяким країнам вдалося подолати кризові явища та дістатися 
збільшення ВВП ( Німеччина, Данія, Франція, Італія, Швейцарія). 

Аналізуючи показники ВВП за ринковими цінами на одного мешканця (євро) просліджується аналогічна ситуація: 
позитивна динаміка зростання протягом 2004 – 2008 років,  скорочення у 2009 році. Також, деякім країнам вдалося шляхом 
антикризової політики досягти позитивних змін й вийти на до кризові показники (Німеччина, Франція, Австрія, Іспанія) 
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Рис.2. ВВП за ринковими цінами в динаміці  
 

Таблиця 2.  
Експорт та імпорт країнами – членами  ЄС та третіх країн за ринковими цінами (млн. євро за цінами попереднього року)  [7] 

Період 
Країна 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Данія 192829,2 201888,6 214406,6 222210,9 224982,3 221318,7 227051,4 
Німеччина 2189960 2227500 2317640 2388400 2456420 2364200 2484200 
Ірландія 146446,1 158329 170951,7 187321,3 182080,2 166345,3 164614,2 
Іспанія 808506 871440 945313 1019465 1062596 1047618 1052399 
Франція 1628310 1685810 1760430 1839206 1885270 1880423 1917191 
Італія 1355809 1400657 1458584 1507394 1525718 1485964 1539396 
Нідерланди 487612 501236 530833 561396 582531 572883 582084 
Австрія 228984,5 238507,8 252350,4 266533,3 277936,8 272078,3 279701,2 
Португалія 145242,8 149954 155926,9 164097,5 170851,3 166598,3 168816,4 
Финляндія 151397 156587 164243 174477 181359 169499 176538 
Швеція 290725,7 300852 311174,1 328715,7 335871,2 315483,1 307463,2 
Великобританія 1695662 1811060 1885082 2000835 1991903 1628434 1473625 
Норвегія 206841,3 213960,7 248476,1 275692,3 285427,9 273482,4 258838,9 
Швейцарія 295041,7 300102,4 310428,9 323238,9 323240,2 336266 363536,6 

 
Аналізуючи показники таблиць видно, що постійне зростання експорту та імпорту країнами – членами ЄС та третіми 

країнами, яке спостерігалося протягом 2004 – 2008 років, з виникненням кризових явищ скоротилися в середньому на 10 - 15% у 
2009 р., а у 2010р.  можна побачити позитивну динаміку зростання та досягнення експортом та імпортом до кризових показників, а 
по деяким країнам намітилася тенденція на їх перевищення (Данія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Австрія, Італія) – таблиця 3. 

 
Таблиця 3.  

Мінімальна заробітна плата до утримання податків (євро/міс.) [7] 
Період 

Країна 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Бельгія 1186,31 1210 1234 1259 1309,6 1387,5 1387,5 
Ірландія 1073,15 1183 1292,85 1402,7 1461,85 1461,85 1461,85 
Іспанія 537,25 598,5 631,05 665,7 700 728 738,85 
Франція 1215,11 1286,09 1217,88 1254,28 1280,07 1321,02 1343,77 
Люксембург 1402,96 1466,77 1503,42 1570,28 1570,28 1641,74 1682,76 
Нідерланди 1264,8 1264,8 1272,6 1300,8 1335 1381,2 1407,6 
Португалія 425,95 437,15 449,98 470,17 497 525 554,17 

 
Згідно з наведеними даними в таблиці, країни Західної Європи за часів кризи намагалися, намагалися зберегти її на до 

кризовому рівні, а в Іспанії, Франції, Нідерландах її було збільшено.  
У Норвегії, Нідерландах один з найнижчих показників безробіття по країнах Західної Європи, хоча жодній з країн не 

вдалося подолати безробіття та досягти до кризових показників. Як бачимо значно виріс рівень безробіття у Данії, Ірландії, Іспанії, 
Франції, Португалії. 

У Австрії та Швеції  рівень загрози бідності найнижчий серед країн ЄС й складає 12%. Найбільший показник рівня загрози 
бідності (19%, 20%) в Італії, Іспанії, Великобританії. 

Аналізуючи основні макроекономічні показники країн Західної Європи можна дійти висновку, подолати кризові явища 
вдалося Нідерландам, Німеччині, Франції, Австрії.  

Так, Франція інвестувала 21 млрд євро інвестицій, що були направлені на викуп боргів банків, щоб дати їм можливість 
продовжувати кредитування економіки. Крім того 11,4 млрд євро було виділено на підтримку підприємств, 2 млрд – на допомогу 
сектору нерухомості  та автомобілебудування; 1,2 млрд – на боротьбу з безробіттям, стимулювання зайнятості.  
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Таблиця 4.  
Рівень безробіття в країнах Західної Європи, % [7] 

TIME 
GEO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Бельгія 8,4 8,5 8,3 7,5 7 7,9 8,3 
Данія 5,5 4,8 3,9 3,8 3,3 6 7,4 
Німеччина 9,8 11,2 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 
Ірландія 4,5 4,4 4,5 4,6 6,3 11,9 13,7 
Іспанія 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 18 20,1 
Франція 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 
Італія 8 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 
Люксембург 5 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,5 
Нідерланди 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 
Австрія 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 
Португалія 6,7 7,7 7,8 8,1 7,7 9,6 11 
Фінляндія 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 
Швеція 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,4 
Великобританія 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 
Норвегія 4,3 4,5 3,4 2,5 2,5 3,1 3,5 
 

В Італії 3,7 млрд євро направлено на додаткову соціальну допомогу (зниження тарифів, збільшення допомоги по 
безробіттю; 1,4 млрд - на розвиток транспортної інфраструктури. Для підприємств було зменшено постійні та тимчасові податки 
(скорочення соціальних внесків, подовження строків сплати ПДВ та ін.).  

Таблиця 5.  
Рівень загрози бідності (%) 

Країна/рік 2008 2009 
Бельгія 15 ---- 
Данія 12 ---- 
Фінляндія 13 14 
Франція 13 ---- 
Ірландія 18 ---- 
Італія 20 ---- 
Люксембург 14 13 
Німеччина 15 15 
Португалія 18 18 
Австрія 12 12 
Іспанія 20 20 
Швеція 11 12 
Великобританія 19 ---- 

 
У Німеччині було прийнято план по збільшенню допомоги на дітей, збільшено допомогу по безробіттю, підприємствам, 

державні інвестиції, зниження податку з доходів фізичних осіб з 15% до 14%; 18,0 млрд євро було виділено на підтримку системи 
освіти. Підприємства отримали гарантії по кредитам від уряду. 

Антикризовий план Великобританії передбачав додаткове стимулювання споживання,. З цією метою була збільшена 
допомога родинам із дітьми та збільшено податковий кредит для них.  Житлова програма передбачала зниження витрат, що 
пов’язані із зміною права власності на житло. Була здійснена рекапіталізація крупних банків. Також були розроблено заходи з 
підтримки малого та середнього бізнесу, що найбільше постраждав від кризи. Цьому сектору економіки було надано кредити. 

На наднаціональному рівні було вироблено комплекс заходів направлених на подолання наслідків фінансової кризи. 
Основні заходи: 

підвищення неоподатковуваного податком мінімуму доходів; 
 зниження податкових ставок; 
 розширення переліку доходів, що звільняються від оподаткування або оподатковуються за  пільговою ставкою; 
 зниження акцизів та підвищення норм амортизації; 
 введення і розширення дотації на придбання основних засобів; 
 введення і розширення додаткових амортизаційних відрахувань спеціального призначення; 
 введення і розширення цільових відрахувань на інвестиції плановані на майбутні періоди; 
 відстрочка платежів за податковими зобов'язаннями; 
 тимчасове зниження соціальних відрахувань; 
 відмова від прискореного розширення зони євро; 
 відмова від протекціонізму. 

На основі проведеного дослідження макроекономічних показників країн Західної Європи та аналізу динаміки курсу 
Євро/Долар можна зробити висновок про те, що зміни номінального курсу мають прямий вплив переважно на темпи інфляції; а 
зміни реального курсу оказують непрямий вплив на основні макроекономічні показники (сальдо платіжного балансу, ВВП та ін..) 
через вплив на рівень та структуру цін, що необхідно враховувати при використанні валютного курсу як інструменту 
макроекономічного впливу. 

У 2010р. доларова емісія стала здійснюватися у масштабах, більших, ніж емісія євро й тому євро до кінця року частково 
відіграло назад свої позиції ( які було втрачено під час загострення кризи в Греції). Однак, відновлення курсу євро відбувалося 
лише щодо падаючого в ціні долара США. Якщо ж поглянути на динаміку цін на золото, то нескладно помітити, що коливання 
євро і долара відносно один одного відображають прискорення їх загального падіння щодо золота. Обидві провідні валюти світу 
стрімко падають, хоча в цьому падінні поперемінно прискорюється то одна, то інша. 

Щодо прогнозу курсу євро на 2011 рік, то на нього дуже сильно впливають фундаментальні дані. Складна економічна 
ситуація в Греції, Ірландії, Португалії може завдати шкоди курсу євро й його курс буде залежати від подолання бюджетного 
дефіциту цих країн. Однак, якщо криза Єврозони продовжиться, то це негативно позначиться на курсі євро і в цьому випадку він 
буде змінюватися різноспрямовано. 
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Висновки. 
Динаміка макроекономічних показників країн Західної Європи в основному зумовлена кризовими процесами в економіці 

кожної із країн. На їх подолання було направлено значних фінансових, соціальних, економічних заходів.  
 

Рис.3.Динаміка цін на золото Долар USD/тройська унція за період 2008 -2010 рр. [10] 
 
Основними заходами стали: підвищення неоподатковуваного податком мінімуму доходів, зниження податкових ставок, 

розширення переліку доходів, що звільняються від оподаткування або оподатковуються за  пільговою ставкою, Зниження акцизів, 
введення і розширення дотації на придбання основних засобів, підвищення норм амортизації, введення і розширення додаткових 
амортизаційних відрахувань спеціального призначення, введення і розширення цільових відрахувань на інвестиції плановані на 
майбутні періоди, відстрочка платежів за податковими зобов'язаннями, тимчасове зниження соціальних відрахувань, відмова від 
прискореного розширення зони євро, відмова від протекціонізму, рекапіталізація крупних банків. 

Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних,  валютно-кредитних і фінансових, 
відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Валютний курс робить певний вплив на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток 
підприємств. Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних, валютно-кредитних і 
фінансових, відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки. Тому дуже актуальним є аналіз макроекономічних 
показників у динаміці за період кризи та у посткризовий період, що дасть можливість зробити висновки щодо заходів, які були 
застосовані на її подолання. 
Ключові слова: макроекономічні показники, макроекономічна динаміка, валютний курс, відкрита економіка, економічна криза 
 
РЕЗЮМЕ 
Валютный курс оказывает определенное влияние на соотношение экспортных и импортных цен, конкурентоспособность фирм, 
прибыль предприятий. Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных экономических, валютно-
кредитных и финансовых, отношений, вызывают негативные социально-экономические последствия. Поэтому весьма актуальным 
является анализ макроэкономических показателей в динамике за период кризиса и в посткризисный период, что позволит сделать 
выводы относительно мероприятий, которые применялись для его преодоления.  
Ключевые слова: макроэкономические показатели, макроэкономическая динамика, валютный курс, открытая экономика, 
экономический кризис. 
SUMMARY 
The exchange rate has a definite influence on the ratio of export and import prices, the competitiveness of firms, profits of enterprises. Sharp 
exchange rate movements increase volatility of international economic, monetary and financial relations, cause negative socio-economic 
consequences. It is therefore highly relevant is the analysis of macroeconomic dynamics in a time of crisis and post-crisis period, which will 
draw conclusions about events that have been used to overcome it. 
Keywords: macroeconomic indicators, macroeconomic dynamics, exchange rate, open economy, economic crisis. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Основные показатели экономического и социального развития стран и регионов мира / Л.М. Капица // Страны и регионы мира. 

Экономико-политический справочник. 3-е изд. / Под ред. А.С. Булатова. - М.: Проспект, 2009. 
2. Платонова И.Н. Роль валютной политики в преодолении финансового кризиса в России / И.Н. Платонова // Мировой 

финансовый кризис: пути выхода из сложившейся ситуации. Материалы международного научного конгресса "Роль бизнеса в 
трансформации российского общества" 13-19 апреля 2009 г. - М.: МФПА, 2010. - С. 13-28. 

3. Demirguc-Kunt A., Serven L. Are All the Sacred Cows Dead? Implications of the Financial Crisis for Macro and Financial Policies // 
World Bank Policy Research Working Paper No 4807. 2009. 

4. www.oecd.org 
5. www.worldbank.org. 
6. www.imf.org 
7. www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
8. www.europe.eu.int 
9. www.worldbank.org./eca 
10. http://fx-commodities.ru/category/gold 
11. http://news.yandex.ru/quotes/6.html#20031218-20101209 

 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 353

УДК 338.23:330.1 
 

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Хорошева Е.И., к. э. н., доцент, Донецкий национальный университет   
Пиваев Е.М., предприниматель    

 
Постановка проблемы. 
Развитие национальной экономики государства невозможно без гармонизации налоговых отношений. Принятие 

Налогового кодекса явилось результатом решения важной проблемы устранения сложностей, которые существовали в украинской 
практике налогообложения и делали национальную налоговую систему наименее эффективной среди стран не только Европы, а и 
всего мира.  

Налоговый кодекс должен внести стабильность в бизнес, уверенность в том, что налоги не будут меняться в ближайшем 
времени, а, также будет установлен мораторий на постоянные исправления [1]. Вместе с тем, без устранения противоречий, какие 
содержит Налоговый кодекс, невозможно создать условия реализации принципов налогообложения. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена необходимостью устранения недостатков, которые содержит 
Налоговый кодекс, так как именно этот документ регулирует отношения взыскания налогов и сборов, порядок их 
администрирования, «налоговые» права и обязанности как плательщиков, так и налоговиков, ответственность за нарушение 
налогового законодательства и т.п. 

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор публикаций последних месяцев относительно роли и места 
налогов в экономической системе и непосредственно сам факт появления Налогового  кодекса позволяет утверждать, что 
исследуемый вопрос привлекает особенное внимание отечественных ученых, среди которых необходимо выделить О.В. Балабенко, 
И.М. Бурденко, О.В. Кравченко, И.В. Барановска, В.А. Орловская, А.М. Соколовська и других. В трудах указанных авторов 
затрагиваются вопросы относительно трудностей приспособления малого бизнеса в Украине как следствия того, что в 
теоретическом и практическом плане остаются до конца не решенными проблемы научного и методического обеспечения 
последовательной и стабильной налоговой политики относительно этой категории плательщиков; нововедения Подоткового 
кодекса и их значения для развития экономики. 

Постановка задания. Цель данной работы состоит в оценке основных положений Налогового кодекса Украины и 
разработке рекомендаций по устранению  противоречий в сфере законодательно-нормативного обеспечения реализации налоговых 
отношений, что направлено на развитие экономики и стимулирование деловой активности в Украине. 

Изложение основного материала исследования. 
Принятие Налогового кодекса Украины (НКУ) является едва ли не самым актуальным вопросом на сегодня, но это только 

первые шаги в осуществлении налоговой реформы и усовершенствовании налогового законодательства с целью его гармонизации 
к европейским стандартам. 

Налоговый кодекс Украины регулирует отношения, возникающие в процессе установления, изменения и отмены налогов и  
сборов в Украине, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине и порядок их администрирования, 
налогоплательщиков и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их 
должностных лиц во время осуществления налогового контроля, а также ответственность за нарушение налогового 
законодательства [2]. 

Кодифицируемый акт предлагает ряд позитивных изменений налоговой системы, одним из которых является сокращение 
количества налогов и сборов, снижения налогового давления на экономику.  

Так, НКУ способствует формированию целостной и понятной системы налогообложения. Вместо конгломерата понятий 
«налог», «платеж», «сбор» «плата», «взносы», которые составляли систему налогообложения, НКУ четко выделяет два режима 
обязательных платежей: налог и сбор [3].  

Существенно изменился состав местных налогов и сборов. Отменены коммунальный налог, налог c рекламы, рыночный 
сбор и сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли. Однако, появился новый налог на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка [4]. 

Особое внимание в НКУ привлекает регламенация налогообложения прибыли. Именно в этой части новации внедрены в 
наибольшей степени. Они касаются не только изменений в ставках налогообложения, а и в самой методологии налогообложения. 
Следует сказать, что этот раздел НКУ достаточно сбалансирован с точки зрения создания стимулов для повышения деловой 
активности субъектов хозяйствования, с одной стороны, и формирования условий для эффективного фискального контроля за 
использованием схем минимизации налогообложения, с другой стороны. Основная задача, которая при этом должна быть решена 
государством, заключается в легализации получения прибыли крупными предприятиями. Поэтому эффективность от внедрения 
таких новаций будет выражаться в уменьшении объема теневой экономики, а значит, в усилении возможностей реализации 
государственных программ по развитию экономики Украины и решению социальных проблем. 

В последние годы эффективность механизма администрирования налога на прибыль резко снизилась. Для плательщиков 
ключевой проблемой стали избыточные затраты на ведение учета и подготовку отчетности. По данным Мирового банка и МФК, 
они составляют 280 человеко-часов, что в несколько раз большее, чем в странах ЕС [5]. 

В денежном выражении затраты корпоративного сектора на администрирование данного налога в Украине превышают 1 
миллиард гривен. Основная причина в том, что в Украине налоговый и бухгалтерский учет значительно отличался. 

Для определения базы налогообложения и начисления налога в Законе «О налогообложении прибыли предприятий» от 
1997 года были установлены правила, отличные от тех, что применяются в бухгалтерском учете. Через методологические 
разногласия между ними бухгалтера были вынуждены применять два вида учета одного налога [5]. 

Кроме того, налоговый учет регулярно корректирует законодатель, а иногда - даже правительство. Постоянно изменяются 
условия включения отдельных расходов в состав валовых и методы определения отдельных статей доходов и расходов. 

Практика свидетельствует, что большинство предприятий, используя пробелы в законодательстве, научились легально 
минимизировать начисление налога на прибыль почти до нуля. Существует ряд схем, применение которых позволяет искусственно 
сузить базу налогообложения. Это снижало эффективность реализации фискальной функции налога на прибыль.   

Многие специалисты обращают внимание на перспективность определенных положений НКУ в части повышения 
эффективности фискальной функции налога на прибыль [2, 3, 5, 6 ]. К таким положениям относятся: 

- снижение номинальной ставки налога на прибыль; 
- сближение бухгалтерского и налогового учета; 
- соответствие метода признания доходов и расходов факту получения определенного права собственности; 
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- расширение базы налогообложения за счет запрета отнесения отдельных расходов к таким, которые учитываются при 
обложении налога на прибыль; 

- изменение правил определения амортизационных отчислений. 
Считаем обоснованным постепенное снижение ставки налогообложения до размера, который в конечном итоге будет 

наименьшим среди европейских государств. Следовательно, при достижении достаточной прозрачности и простоты 
администрирования налога можно ожидать  не только активизации деловой активности со стороноы отечественных 
предпринимателей, а и привлечения иностранных инвестиций в экономику государства.  

Сближение бухгалтерского и налогового учета выразилось в том, что для определения налогооблагаемой прибыли должны 
использоваться данные бухгалтерского учета, скорректированные на временные постоянные налоговые разницы. Кроме того, в 
НКУ вместо понятия «скоррегированный валовый доход» вводится понятие «валовые расходы». База налогообложена 
определяется путем уменьшения суммы доходов отчетного периода на себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, 
предоставленных услуг и сумму других расходов. При этом выделяются доходы от операционной деятельности и другие доходы. 
Соответственно этому определяются и расходы. Обратим внимание на обоснованное признание расходами того отчетного периода, 
в котором признаны доходы от реализации тех товаров, выполненных работ и оказанных услуг, себестомиость которых формирует 
такие расходы. 

Внедрение метода начисления при определении даты получения доходов или осуществления расходов позволяет 
налоговым органам независимо от фактического поступления средств учитывать дату перехода права собственности на товар или 
права подписания акта в случае оказания услуг. Но для налогоплательщиков это положение может негативно отразиться на их 
ликвидности, особенно, в условиях, когда далеко не все предприятия справились с последствиями кризиса и вынуждены 
увеличивать дебиторскую задолженность, отказываясь от требования предоплаты. В результате получается, что предприятия 
должны будут платить налог на прибыль, которую еще не получили. 

Безусловно, положительно на развитии предприятий должно отразиться введение возможности использования метода 
ускоренной амортизации для таких групп, как «машины и оборудование» и «транспортные средства». 

Следует также признать положительным предоставленную предприятиям  возможность отнесения убытка отчетного года 
на расходы следующего периода. 

Обратим также внимание на новации по налогообложению добавленной стоимости. Прежде всего, на изменение порядка 
добровольной регистрации плательщиков этого налога. Ст. 182 НКУ предоставляет право добровольной регистрации лицу, которое 
осуществляет операции с налогом на добавленную стоимость и не является при этом плательщиком налога. Но этом возможно при 
условии, когда общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в совокупности превышает 300000 грн (без 
учета НДС) или объемы поставок другим плательщикам налога за последние 12 календраных месяцев в совокупности составляют 
не менее 50 % общего объема поставок.     

Систематизируем проблемы,  которые возникли с принятием Налогового кодекса (таблицы 1), и нуждаются, на наш взгляд, 
в немедленном устранении. 

 
Таблица 1 

Проблемные вопросы и предложения относительно их решения 

Суть проблемы Предложения относительно их 
решения 

Ожидаемый результат 

противоречие между п. 160.9 и п. 14.1.193 НКУ и, 
что порождает на практике вопрос о 

необходимости регистрироваться достаточно 
большому количеству украинских резидентов, 
которые являются поверенными заграничных 

компаний  

Упразднить п.160.9. или 
усовершенствовать его 

Понимание процедуры 
регистрации поверенных 
заграничных компаний  

п.64.6 противоречит п. 14.1.139 статьи 14 и п. 
153.14 статьи 153 относительно  необходимости 
учета в органах налоговой службы совместной 

деятельности 

Внести изменения к п.64.6 НКУ,  о том 
что  в органах государственной 

налоговой службы учитываются все 
договора о совместной деятельности. 

Понимание 
необходимости 

процедуры учета в 
органах налоговой 
службы совместной 

деятельности 

статьи 33,34 НКУ противоречат п.49.18 статье 49 
относительно налогового периода - полугодия  

Внесение изменений к  статье 33,34 НКУ 
о том, что полугодие отнесено к 
отчетному налоговому периоду   

Четкое определение 
налоговых периодов  

п. 20.1.40 противоречит п. 85.5 статьи 85 этого же 
кодекса относительно запрещения изъятия 
оригиналов первичных и других документов, 

кроме случаев, предусмотренных криминально-
процессуальным законом. Таким образом, изъятие 
оригиналов документов невозможное даже по 

решению суда.  

Внесение изменений к  п. 85.5 статьи 85 
НКУ относительно того, что    органы 

налоговой службы имеют право 
обращаться в суд с заявлением об 
изъятии оригиналов первичных 
финансово-хозяйственных и 

бухгалтерских документов в случаях, 
предусмотренных НКУ 

Возможность  изъятия 
оригиналов документов  

П. 44.5 статьи 44 НКУ полностью противоречит 
(или просто является другим) пп. 139.1.9 НКУ, 
который регулирует действия при потере или 

уничтожении документов налогоплательщиком.  

Узгоджити между собой п.44.5  статьи 
44 НКУ и  пп. 139.1.9 НКУ Или 

упразднить  п.44.5  статьи 44 НКУ 

Алгоритм действий при 
потере или уничтожении 

документов 
плательщиком  

 
Это самые очевидные ошибки преимущественно общей части Налогового кодекса. Однако их системность, количество и 

последствия свидетельствуют о необходимости неотложной его доработки.  
Выводы и перспективы последующих исследований. В результате исследования выявлены основные изменения в 

налогообложении и дана оценки взможного их влияния на предрпинимательскую активность. Однако, открытыми и обширными 
остаются вопросы новаций в администрировании налогов и сборов, изменения прав и обязанностей как налогоплательщиков, так и 
органов государственной налоговой службы (в частности, изменения полномочий последних и оснований для проверок 
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налогоплательщиков). НКУ содержит еще сотни норм и положений, которые до конца не выяснены и не разъяснены.  
Наличие Налогового кодекса каким бы он не был, и те новации, которые он принес, дало возможность сформировать такую 

систему налогообложения, которая может стать отправной точкой для построения по-настоящему научно-обоснованной налоговой 
системы Украины.  

На основании вышесказанного, можно утверждать, что многие положения НКУ направлены на ускорение темпов роста 
украинской экономики. Вместе с тем, необходимы некоторые поправки в нормативно-законодательном обеспечении реализации  
налоговых отношений, что позволит сформировать более прозрачный и понятный порядок налогообложения. Кроме того, остается 
потребность в более глубоком анализе практики налогообложения, которая уже начинает накапливать определенный опыт работы 
в новом законодательном поле.  
 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена оценке нововведений  Налогового кодекса Украины с точки зрения создания стимулов для развития 
национальной экономики и повышения деловой активности. Авторы обратили внимание на основные изменения Налогового 
кодекса, а также обосновали возможные позитивные и негативные последствия таких изменений. Даны предложения по 
устранению отдельных противоречий в законодательно-нормативном обеспечении реализации  налоговых отношений в Украине. 
Ключевые слова: налоговый кодекс, налоговые нововведения, деловая активность. 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена оцінці нововведень Податкового кодексу України з погляду створення стимулів для розвитку національної 
економіки. Автори звернули увагу на основні зміни Податкового кодексу, і обгрунтували можливі позитивні і негативні наслідки 
таких змін. Надані пропозиції по усуненню окремих суперечностей в законодавчо-нормативному забезпеченні реалізації  
податкових відносин в Україні. 
Ключові слова: податковий кодекс, податкові нововведення, ділова активність. 
SUMMARY 
This article is devoted to estimation of innovations  the Tax Code of Ukraine from point of creation of stimuli for development of national 
economy. Authors paid attention to the basic changes of the Tax Code, and grounded the possible consequences of such changes positive and 
negative. Propositions on the removal of separate contradictions in the legislative-normative providing of realization  of tax relations in 
Ukraine are given. 
Key words: Tax Code, tax innovations, business activity. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Шамал Ахмед Кадер, соискатель ДонНУ   
 
Последнее десятилетие характеризуется нестабильным положением на мировых энергетических рынках, которое 

усиливается существенным увеличением зависимости промышленно развитых стран и других основных потребителей 
энергетических ресурсов от их импорта, который ведет к нарастанию конкуренции. Все более актуальной становится проблема 
обеспечения энергетической безопасности и стабильности на мировых  энергетических рынках.  

Исследованию проблем, связанных с развитием рынка энергетических ресурсов посвящены работы многих ученых, таких 
как: Будкин В.С., Гальчинский А.С., Губский В.Г., Гнедой М.В., Джонстон Д., Макогон Ю.В., Маргелов М., Поляков В.В., Ролкер 
К., Сергеев П.А., Соколенко С.И., Филипенко А.С., Шлейфер И. и других. 

Необходимость дальнейшей разработки и усовершенствования теоретико-методологических и практических основ 
поведения стран в системе мирового рынка энергетических ресурсов в современном мировом хозяйстве обусловливает выявление 
факторов, которые влияют и будут влиять в будущем на развитие мирового рынка энергетических ресурсов в условиях их 
ограниченности. 

Внешняя политика в энергетической сфере все больше фокусируется на вопросах обеспечения национальной 
безопасности. Так, странами «восьмерки» в энергетической сфере провозглашенные следующие основные принципы: 

доступ к безопасным, экономичным и надежным источникам снабжения энергии является необходимым условием 
прогресса; 
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осуществление мер по предотвращению резких колебаний цен на нефть и укреплению энергетической безопасности путем 
более широкого использования рыночных механизмов, диверсификации снабжений энергии, повышению энергоэффективности, 
совершенствование информационного обмена, а также развития глобального энергетического диалога; 

направленность усилий мирового сообщества на обеспечение стабильности и надежности в функционировании мировой 
системы снабжения энергетических ресурсов, в том числе на развитие и повышение надежности транспортной инфраструктуры. 

Вместе с тем развиваются процессы глобализации мировых энергетических рынков. Рынки энергоресурсов, которые ранее 
были локальными, эволюционировали в региональные и глобальные (мировые) рынки отдельных энергоресурсов (например, 
мировой нефтяной рынок) и региональные рынки (например, европейский рынок электроэнергии и газа). 

Постепенно формируется двусторонняя и многосторонняя энергетическая дипломатия. Ее цели – находить баланс 
интересов разных стран, добиваться дальнейшего развития производства энергоресурсов, создания надежных современных систем 
их транспортировки при соблюдении экологических стандартов. 

Опыт Европейского Союза в проведении долгосрочной энергетической политики является очень важным для Украины, 
поскольку ЕС является ведущим региональным объединением и нашим соседом, интеграция с которым является стратегической 
целью нашей страны. 

Европейский Союз является важным участником мирового рынка энергопродуктов: по импорту он занимает первое место, 
по потреблению – второе. На долю ЕС приходится около 15% мирового потребления энергии при том, что на его территории 
проживает 6% население мира, импорт энергоресурсов составляет около 60%. 

Высокий уровень зависимости стран ЕС от внешних источников энергоснабжения, который по прогнозам, будет 
возрастать, является одним из основных факторов, которые определяют энергетическую политику Союза. 

Стремление Европы уменьшить энергозависимость от стран ближневосточного региона, который отмечается 
нестабильностью, и тем самым укрепить свою безопасность ведет ее к сближение с Россией и другими странами СНГ. 

Энергетическая политика ЕС в этом направлении выходит из необходимости расширения инфраструктуры 
транспортировки энергетических ресурсов, которая связывает два региона и обеспечивает беспрепятственное перемещение 
ресурсов по наиболее удобным и экономически эффективным транспортным коридорам. Значительное внимание уделяется 
поддержке безопасного и надежного функционирования этой инфраструктуры. 

Стабильные и надежные отношения с Украиной являются очень важными для ЕС. Во-первых, потому что сегодня 
украинские газо- та нефтетранспортная системы обеспечивают поставки российских энергоресурсов в европейские страны. И даже 
введение в эксплуатацию Северо-Европейского газопровода не освободит Европу от этой зависимости по причине его 
недостаточной мощности. Во-вторых, используя транзитные возможности Украины, Европа вместе с Украиной и другими 
странами может организовать транзит энергоресурсов из Каспийского региона, минуя территорию России. Начало этого процесса 
уже положено с сооружением трубопровода Одесса-Броды. Дальнейшие перспективы этого нефтепровода определяет соглашение 
между украинскими и польскими компаниями о создании общего предприятия относительно его достройки в направлении Плоцк-
Гданськ. 

Длина нового нефтепровода составит около 500 км, пропускная способность – 25 млн. т. Проект поддержан руководством 
ЕС и США. 

Впрочем, Украина вводит новые инициативы относительно распространения межрегионального сотрудничества: она 
предложила своим партнерам по ГУАМ рассмотреть проект создания Придунайского энерготранспортного моста, по которому 
предполагается создания энерготранспортных коридоров, в первую очередь в сфере электроэнергетики, транспортировки нефти 
при участия Азербайджана, Турции, Румынии, Болгарии, стран Балканского региона, а также Казахстана, Туркменистану и России. 

США является одним из основных игроков на мировом энергетическом рынке. Основные приоритеты внешней 
энергетической политики во многом определяются не только тем, что эта страна является наибольшим потребителем и 
производителем энергетических ресурсов, но и тем, что она – лидер в области разработки и координации общей энергетической 
политики промышленно развитых стран. Цели и приоритеты внешней энергетической политики США определены в Национальной 
энергетической стратегии 1991 г., которая была обновлена в 1998 г., а в 2001 г. дополнена несколькими новыми положениями. Как 
основная цель внешней энергетической политики декларируется повышение энергетической безопасности США наряду с 
укреплением и развитием системы глобальной энергетической безопасности. В первую очередь речь идет об исключении перебоев 
в снабжении энергоресурсами и резких колебаний мировых цен на энергоносители, а также о сохранении своих собственных 
запасов энергоресурсов, в основном нефти. 

Для достижения поставленных целей необходимым считается увеличение усилий по доступу к мировым энергетическим 
ресурсам. Министерство энергетики прямо определило зоны особых энергетических интересов США, включая контроль и 
наблюдение. Однако же эти зоны представляют интерес и для других стран – и поставщиков, и потребителей энергоресурсов. 

В зону внешнеполитических интересов США входят иностранные территории, на которых расположены наиболее 
продуктивные месторождения углеводородов и соответствующая инфраструктура, в том числе и терминалы. К сфере внимания 
США осносятся также и мировые участки возможного перекрытия нефтегазового транзита. Такой подход предусматривает 
применение экономических, политических и даже военных рычагов. В отношениях с основными нефтедобывающими странами 
Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока США проводят дифференцированную политику – они сотрудничают с 
лояльными к ним и борются с нежелательными для них правительствами под лозунгами установления демократии и борьбы с 
терроризмом. Основные партнеры США – это Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.  

Приоритет в региональной энергетической политике США отдается сотрудничеству в рамках созданной в 1994 г. 
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), в которую вошли США, Канада и Мексика. В Латинской Америке 
энергетические интересы США связаны, в первую очередь, с обеспечением надежного снабжения энергоресурсами, а также с 
укреплением позиций американских компаний в регионе. Однако в последнее время препятствуют этим стремлениям 
правительства Венесуэлы и Бразилии, которые стремятся к самостоятельности и ликвидации зависимости от США. 

Большое внимание руководством США уделяется распространению своего влияния на страны СНГ и, в первую очередь, 
на страны Закавказья и Каспийского региона. 

Наряду с диверсификацией источников и надежного снабжения углеводных энергоносителей, новая национальная 
энергетическая политика рассматривает атомную энергетику как надежный, доступный и экологически безопасный источник 
энергии, которая будет играть большую роль в энергетическом будущем страны. В связи с этим США осуществляют широкое 
сотрудничество с международными организациями и международными партнерами, которые владеют высокоразвитыми ядерными 
технологиями, в разработке проектов новейших ядерных реакторов и топливных циклов, решении проблем обращения с 
радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом вместе с усилением мероприятий по ядерному нераспространению. 

Россия является соседом и самым важным торгово-экономическим партнером Украины, в первую очередь – в топливно-
энергетической сфере. 

Наличие значительных нефтегазовых ресурсов и геостратегическое положение являются главными факторами, которые 
обусловливают роль России как одного из главных игроков на мировом энергетическом рынке. Страна занимает первое место в 
международной торговле природным газом и второе в экспорте нефти, владеет мощной трубопроводной системой и портами, как в 
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Европе, так и в Азии. Интересы ведущих стран мира и транснациональных компаний сегодня тесно привязаны к оси Европа – Азия. 
Поэтому нефтегазовая политика России сегодня является одним из главных инструментов ее внешней политики. 

Особое место в Энергетической стратегии России занимают вопрос интеграции в мировое энергетическое пространство. 
Если ранее перспективы экономической интеграции российского энергетического сектора в мировую экономику рассматривались в 
основном с точки зрения получения доходов в бюджет от экспорта нефти и газа, то сегодня ставится задача перехода страны от 
роли преимущественно поставщика сырьевых ресурсов к роли самостоятельного участника мирового оборота энергетических 
товаров. 

Россия, будучи одним из основных игроков на мировом энергетическом рынке, является своего рода противовесом ОПЕК. 
Координация энергетической политики России и ОПЕК содействует поддержке стабильности и предсказуемости мировых цен на 
энергоресурсы. 

Сегодня и ОПЕК и Россия видят свою задачу в том, чтобы добиться стабилизации мировых сырьевых рынков. 
Россия, будучи ядерным государством с высокоразвитым атомно-промышленным комплексом, выступает за развитие 

надежной ядерно-топливной составляющей мировой энергетической базы на долгосрочную перспективу. 
Выступая за урегулирования ядерной проблемы вокруг Ирана, Россия предложила мировому сообществу создать прообраз 

такой глобальной инфраструктуры, которая позволит обеспечить одинаковый доступ всех заинтересованных сторон к атомной 
энергетике при надежном соблюдении требований режима нераспространения. 

Россия выступает за расширения международного сотрудничества в сфере глобальной энергетической безопасности, при 
этом развитие взаимодействия в мирном использовании атомной энергии есть одним из приоритетов такого сотрудничества.  

Каспийский регион расположен между основными (существующими и перспективными) рынками сбыта нефти и 
нефтепродуктов (Европа и Азия) и между регионами, которые являются ведущими поставщиками топлива (Ближний и Средний 
Восток, Северная Африка, Россия) на эти рынки. Особый интерес в этом регионе представляют страны Центральной Азии и 
Закавказье: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Грузия, Армения. Первые пять из них – как владельцы 
больших нефтегазовых ресурсов Каспия, Грузия и Армения – как транзитные страны. 

Разведанные запасы нефти Каспия наиболее компактно сосредоточены на территории Азербайджана и Казахстана, газа - 
на территории Туркменистана. По разным оценкам, доказанные запасы нефти региона составляют приблизительно 4 млрд. т или 
2,6% от общих доказанных мировых запасов. В мировом масштабе это равняется запасам Северного моря. По всем прогнозам, 
максимальная степень заинтересованности к Каспийской нефти будет в Восточной и Южной Азии, где спрос на энергоресурсы 
имеет стойкую тенденцию к росту. 

В целом, Каспийский нефтегазовый регион становится важнейшей базой топливно-энергетических ресурсов и в 
дальнейшей перспективе будет иметь большое стратегическое значение. 

В последнее время Иран оказался в центре мировой политики. Он имеет стратегическое значение во многих аспектах. 
Иран является одной из самых больших нефтедобывающих стран мира, способных оказывать непосредственное влияние на 
динамику мировых цен на энергоносители. Он является вторым по значимости экспортером нефти среди стран-членов ОПЕК. 
Только Европа ежегодно закупает у Тегерана нефти более, чем на 5 млрд. долл. 

Иран - одна из наиболее мощных государств Азии в демографическом, экономическом и военном плане, которая влияет на 
политический климат в большом регионе от Южной Европы до АТР. Иран имеет крайне важные преимущества транзитного узла 
Центральной Азии. Он может содействовать или препятствовать  коммуникациям как между Востоком и Западом, так и между 
южной зоной СНГ и Индийским океаном. Не менее важным является геополитический транзит, который окажется главным 
фактором в предоставлении Ирану центральной роли в глобальных моделях будущей Евразии. 

Иран является самым сложным регионом для сотрудничества России и США. Позиции России и США относительно 
Ирана диаметрально противоположные. Россия выступает за общее развитие энергетики и нефтегазового комплекса с Ираном. В 
этом Россию поддерживают Китай, Япония и некоторые другие страны. США же всячески препятствуют его возрастающему 
влиянию в регионе. 

Иран не только сам открыт для сотрудничества, но и хочет участвовать в энергетических проектах в других странах, в 
первую очередь в странах СНГ и в Турции. В последние годы Тегеран проявляет все большую настойчивость в укреплении своих 
позиций на энергетическом рынке государств Закавказья. При этом он хочет стать равноправным участником масштабных 
энергетических проектов в рамках региона, рассматривая энергетическую безопасность Южного Кавказа как составную часть 
своей собственной. 

Турция есть одним из основных игроков в Каспийскому регионе. Главная цель энергетической политики страны в 
условиях дефицита собственных энергоресурсов - стать энергетическим коридором с востока на запад и с севера на юг. Этому 
служат транскаспийский и транскавказский нефте- и газопроводы, которые сооружены и будут сооружаться для поставок 
углеводородов в Европу. 

В начале девяностых США разработали новый политический подход к странам Каспийского региона. Этот подход состоит 
в создании коридора Восток - Запад и транспортировке энергетических ресурсов Каспийского моря на рынки стран Запада. 

В контексте желания вступления Турции в ЕС Анкара делает все возможное, чтобы адаптировать свою энергетическую 
политику к европейским нормам. Интеграция в ЕС во многом зависит не только от политических реформ, гармонизации 
законодательства, демократических преобразований в обществе, но и энергетической целесообразности. Для Брюсселя вопрос о 
принятии Турции в ЕС прямо зависит от ее выгодного географического расположения, а именно: близости Турции к нефтеносным 
странам Ближнего Востока и способность Анкары запереть  на территории своего государства главные транзитные потоки 
энергоносителей из Азии в Европу. Повышенное внимание ЕС к диверсификации энергетических ресурсов и энергетической 
безопасности в целом передалось и Турции, которая хочет не только уменьшить возрастающий дисбаланс между спросом и 
предложением энергоносителей, но и снизить энергозависимость от импорта углеводородов из других стран. Именно этим 
фактором объясняется направленность энергетической политики Турции на развитие отечественной гидроэнергетики.  

Не последнюю роль в геополитике региона играет экологический фактор, который чаще всего используется как 
политический инструмент. Россия из экологических соображений выступает против прокладки любых трубопроводов по дну 
Каспийского моря и настаивает на том, чтобы любые разговоры по этой теме начались только после определения статуса 
Каспийского моря. По этой же экологической причины Турция выступает за ограничения прохода российских нефтяных танкеров 
через проливы Босфор и Дарданеллы. Однако, несмотря на это, общие интересы побуждают к сотрудничеству. 

В то же время аналитики отмечают двойственность энергетической политики Турции, которая создает для нее 
значительные проблемы. Отдавая преимущество экспорту иранского газа через свою территорию, Анкара фактически выступает 
против Вашингтона. 

Очевидно, что длящееся соперничество между Турцией, США и Россией не содействует стабильности в Каспийском 
регионе и эффективности использования его энергоресурсов в интересах многих стран. 

Растущая быстрыми темпами экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь, Китая и Японии) 
нуждается в соответствующем энергетическом обеспечении. Темпы роста потребления энергетических ресурсов в ближайшие 
десять лет в этом регионе опередят Западную Европу в 3, 3 раза. Именно Азия, в конечном итоге, будет определять 
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инвестиционную политику, а также выбирать наиболее удобные маршруты транспортировки нефти, оттягивая на себя ресурсы, на 
которые потенциально может претендовать и Украина. 

Энергетическая стратегия Китая - неотъемлемая составляющая долгосрочной, рассчитанной на десятилетия программы 
комплексной модернизации и развития страны. Эта программа ставит своей целью превратить Китай в процветающее, 
могущественное и довольно защищенное от внешних и внутренних угроз государство, которое бы осуществляло адекватное своему 
потенциалу влияние на судьбу мира. Энергетический фактор считается в высшей степени значимым для обеспечения стабильного 
экономического роста, для недопущения кризисов и построения политики безопасности, для оздоровления и защиты окружающего 
среды как непременного условия постоянного развития. 

Основу топливно-энергетического баланса Китая составляет уголь, который является основным отечественным 
энергоносителем. Китай потребляет 1 370 млн. т угля в год, что составляет 27,7% его мирового потребления. 

Одной из главных проблем, связанных с использованием угля как топлива, является огромный ущерб, который наносится 
окружающей среде и здоровью населения. Именно эти обстоятельства не в последнюю очередь побуждают разработчиков 
энергетической стратегии Китая добиваться снижения доли угля в топливно-энергетическом балансе страны. 

Япония занимает четвертое место в мире после США, России и Китая по объемами потребления энергетических ресурсов. 
Уровень ресурсно-сырьевой обеспеченности за счет внутренних источников очень низкий. Более 81% энергетических ресурсов, 
которые потребляются в стране, импортируется. 

 В структуре энергетического потребления первое место занимает нефть (55 %), второе - уголь (около 16 %), третье - 
сжиженный природный газ (10-11 %), ядерное топливо (10 %) и гидроресурсы (3,8 %). Предполагается дальнейшее развитие 
ядерной энергетики и увеличения потребления газа. 

Энергетический сектор экономики Японии отличает высокий уровень энергоэфективности и энергосбережения. В 
частности, энергоемкость - 0,16 т н.э. на 1000 долл. ВВП - одна из наиболее низких сред промышленно развитых стран (на 40 % 
ниже среднего показателя стран-членов Международного энергетического агентства). Это связано с успешной политикой в области 
энергосбережения, со свертыванием и переносом в другие страны энергоемких производств, а также с изменением структуры 
энергопотребления. 

Практически вся потребляемая в стране  нефть импортируется. Более двух третей всего объема нефти поставляется из 
Ближнего Востока. Учитывая то, что в обозримой перспективе нефть останется основным видом первичных энергоресурсов, 
вопросы обеспечения надежности и долгосрочности ее снабжением занимают приоритетное место в энергетической политике 
страны. 

Поскольку японские нефтяные компании играют незначительную роль в мировой системе добычи нефти и торговли ею в 
сравнении с американскими, европейскими и австралийскими компаниями, одной из основных задач энергетической дипломатии 
страны является содействие расширению доступа национальных компаний к большим месторождениям других стран. Почти все 
эти компании получают финансовую поддержку со стороны государственной Японской национальной нефтяной корпорации. 

Среди основных целей энергетической политики Японии – обеспечение долгосрочного снабжения энергоресурсами из 
внешних источников и их диверсификация, улучшение экологических показателей и эффективности функционирования 
энергетики. 

В международном энергетическом сотрудничестве Япония занимает довольно активную позицию в двусторонних и 
многосторонних отношениях с зарубежными странами, а также в международных организациях. 

Таким образом, борьба за владение энергоресурсами, за право их транспортировки, за влияние на рынок энергоносителей 
стала сегодня самым важным фактором реализации интересов государств мира, базой политических и экономических союзов и 
даже источником международных конфликтов. 

 
РЕЗЮМЕ  
В статті розглянуто основні тенденції поведінки країн на світовому ринку енергоносіїв. Виділено особливості енергетичної 
політики країн Євразійського регіону. 
РЕЗЮМЕ  
В статье рассмотрены основные тенденции поведения стран на мировом рынке энергоносителей. Выделено особенности 
энергетической политики стран Евразийского региона.  
SUMMARY 
In article the basic tendencies of behaviour of the countries in the world market of energy carriers are considered. It is allocated features of a 
power policy of the countries of the Euroasian region. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
 

Шевцова В.І., к.е.н., доц., кафедра РРПС, ДонНУ 
Плужник Н.М., економіст, ЧП «Сафіуліна», м. Єнакієве   
 

Постановка проблеми. Інновації набувають особливо великого значення у постіндустріальному суспільстві, що швидко 
змінюється: вони повинні підвищувати конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Сучасний етап економічного розвитку 
любої країни характеризується високою залежністю від масштабів наукових досліджень і розробок, швидкості та ефективності 
впровадження нових виробів і технологій.  Тобто розвиток національної економіки в значній мірі визначається активністю 
інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, які сприяють зменшенню собівартості продукції і підвищенню їх 
конкурентоспроможності, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Саме тому Україні потрібна розробка ефективної моделі 
інноваційного розвитку на основі глибокого аналізу реального стану інноваційної діяльності, виявленні існуючих проблем та 
визначенні можливих шляхів їх розв’язання. 

                                                           
© Шевцова В.І., Плужник Н.М., 2011 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2,  2011 
 

 359

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні основи інноваційної діяльності та практичні аспекти розвитку 
інноваційного процесу в Україні розглядаються в працях вітчизняних вчених: Давидова М., Губенко П., Федулова Л., Гусєва В., 
Мазура О. та інших. 

Аналіз результатів наукових досліджень показує, що на даний момент не в повному обсязі вирішені проблеми розвитку 
інноваційного процесу в умовах становлення сучасних ринкових відносин. 

Постановка цілей. Головна мета дослідження полягає в аналізі стану інноваційної діяльності в цілому, вияві проблем та 
визначенні основних напрямків вирішення цих проблем для забезпечення подальшого розвитку інноваційного процесу вітчизняних 
підприємств національної економіки в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Після розпаду СРСР Україна переживає трансформаційний процес, який полягає в 
переході від колишньої системи господарювання до сучасної, заснованої на міжнародних стандартах: цей процес триває вже майже 
20 років. За цей час збільшилося відставання України від світових лідерів технологічного розвитку економіки.  

У сучасному світі відбувається переоцінка основних цінностей. Від економічної спрямованості суспільство переходить 
до інноваційної, від нагромадження матеріального багатства як основи особистого добробуту – до нагромадження інформації як 
основи суспільного прогресу. Іншими словами зараз все більшої актуальності набувають процеси, які виникають у сфері 
інноваційного розвитку, під яким розуміють процес структурного вдосконалення національної економіки, який досягається 
переважно завдяки практичному використанню нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення якості 
суспільного продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві. 
Останнім часом в економіці нашої країни замість очікуваного інноваційного розвитку спостерігаються процеси, в результаті яких 
держава втрачає і без того невисокі позиції в рейтингах конкурентоспроможності. Це обумовлено низкою причин.  

По-перше, у вітчизняній економіці йде повне ототожнення інноваційної та науково-технічної діяльності і вважається, що 
ефективність інноваційних процесів – процеси, пов’язанні із створенням, освоєнням і поширенням інновацій – в економіці є 
похідною від стану науки, підтримка і розвиток якої є необхідною умовою для інтенсифікації інноваційних процесів. Але, на основі 
історичних фактів ми можемо зробити висновок про те, що всі найбільш видатні відкриття, такі як винахід лазера, реактивного 
двигуна, Інтернету, мобільного телефону і т.д. відбувалися не тільки з точки зору їх «наукоємкості», а й виходячи з рівня їх впливу 
на економіку і суспільство.  

По-друге, загально поширене уявлення про лінійність інноваційного процесу, яке використовувалося ще в доінноваційну 
епоху. На даний момент існує інша концепція - про нелінійність інноваційних процесів, згідно з якою інноваційна модель може 
виникати на будь-якому етапі інноваційного циклу (а не тільки на етапі зародження, як у лінійній моделі), частіше за все - як 
результат маркетингового аналізу.  

По-третє, справжньою проблемою є проблема підприємництва, а точніше, низький рівень підприємницької активності 
суб'єктів господарювання (табл. 1), особливо в складних, наукомістких різновидах діяльності.  

Так, кількість підприємств, що виконувала наукові дослідження й розробки, у аналітичному періоді знизилась. Загалом 
кількість таких підприємств зменшилась на 149 одиниць. Проте обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт порівняно з 
2006 р. зріс майже у 1,8 рази. Більш неоднозначна ситуація спостерігається щодо двох інших показників але питома вага 
підприємств, що впроваджували інновації в цілому мала тенденцію до зростання, незважаючи на незначне зменшення у 2009 р. на 
0,1%. 

 
Таблиця 1 

Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств України за 2006 – 2010 рр. 
Показники 2006 2007 2008 2009 2010 

Кількість організацій, що виконують наукові дослідження й 
розробки, од. 

1452 1404 1378 1340 1303 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт 
(всього у фактичних цінах), грн. 

5354,6 6700,7 8538,9 8653,7 9867,1 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, % 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8 
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 10,0 10,5 10,8 10,7 11,5 

* Складено за даними Укрстату за відповідні роки. 
Зниження кількості організацій, які виконують наукові дослідження, обумовлене тим, що підприємці при впровадженні 

нових технологій, нововведень незавжди впевнені, що корисний ефект від їх застосування дозволить окупити необхідні витрати. У 
зв'язку з цим, тільки 1% зареєстрованих в Україні об'єктів інтелектуальної власності реалізується на практиці (для порівняння у 
Фінляндії цей показник становить 30%).  

Головними перешкодами на шляху активізації інноваційного процесу на підприємствах України є:  
 дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок; 
 невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного розвитку; 
 недосконалість належної системи пріоритетів розвитку науково-технічної сфери;  
 повільне формування в Україні сучасного і масштабного ринку інноваційної продукції.  
Активізація інноваційного процесу вітчизняних підприємств може бути забезпечена завдяки діяльності різних 

інноваційно-орієнтованих структур, таких як технопарки, фінансово-промислові групи і т.д. Формування такої мережі інноваційних 
структур дозволить державі цілеспрямовано впливати на розвиток певних галузей економіки, забезпечувати економне 
використання всіх видів ресурсів, визначити інноваційні пріоритети відповідно до потреб вітчизняного виробництва. До того ж, 
механізм співпраці, який існує в даній мережі, створює умови для становлення і розвитку всіх господарюючих суб'єктів, які 
реалізують власну інноваційну стратегію розвитку діяльності.  

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. було схвалено інноваційну програму Наукового парку 
(НП) "Київська політехніка" на 2007-2011 рр. Цим документом визначено доцільність фінансування 40 проектів за такими 
пріоритетними напрямами інноваційної програми, як енергетика сталого розвитку, розвиток інноваційних складових 
інформаційного суспільства, біотехнічні системи і технології та ін. Створення Наукового парку є загальнонаціональним проектом, 
унікальність якого полягає в тому, що він реалізується без будь-яких пільг і за умов відповідної державної політичної підтримки 
має здійснити прорив у інноваційному середовищі України на рівні кращих закордонних аналогів. До складу  НП входять 
підрозділи НТУУ «КПІ», наукові, виробничі, навчальні організації, технопарк «Київська політехніка», бізнес-інкубатор, що 
працюють у галузі високих технологій, а також консалтингові, юридичні, фінансові та інші суб’єкти підприємницької діяльності, 
які здійснюють кадрове, правове, інвестиційне забезпечення і супровід інноваційної діяльності. 

У цілому Україна займає у Всесвітньому рейтингу інновацій 52-е місце, а у рейтингу конкурентоспроможності – 72-е 
місце, що зовсім не відповідає її реальному науковому потенціалу. Однак, слід зазначити, що ці показники були б ще гіршими, якби 
в 1999 р не були створені технопарки – єдиний реально функціонуючий в Україні і сурово контрольований державою вид 
інноваційної структури. 

Створення мережі українських технопарків відбувається в умовах ринку науково-технічної продукції, що формується 
зараз в України під впливом низки несприятливих факторів, найважливішими з них є такі: 
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 обмежений попит на інноваційні пропозиції всередині країни; 
 низька платоспроможність вітчизняних споживачів нової техніки 
 обмежені можливості фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету; 
 відсутність зацікавленості фінансових і банківсько-кредитних систем у підтримці інноваційних проектів; 
 наявність конкуренції на внутрішніх ринках з боку західних фірм-розробників технологій, виробників і 

постачальників матеріалів, устаткування й технології у цілому; 
 прагнення західних замовників без скільки-небудь істотних інвестицій комерціалізувати в своїх інтересах наявний в 

Україні науковий потенціал, в першу чергу з технології подвійного призначення; 
 політична та фінансова нестабільність в країні. 
Зараз в Законі України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків» нараховується 16 технопарків, але 

дійсно працюють 8 (табл. 2). І тільки 3 провідних технопарки забезпечують 99% випуску інноваційної продукції всіх українських 
технопарків. 

За останні роки обсяги випуску інноваційної продукції в рамках технопарків почали і продовжують дотепер загрозливо 
знижуватися. Це обумовлено низкою причин, а саме: 

 недотримання чинного законодавства і постійна його зміна, що веде до погіршення умов роботи технопарків; 
 блокування прийняття навіть завідомо інноваційних проектів (до 2007 р. не було прийнято жодного нового проекту 

технопарків); 
 починаючи з 2005 р. різко скорочувалася і дотепер практично зведена до нуля державна підтримка проектів 

технопарків. 
Таблиця 2 

Діяльність українських технопарків за 2000-2008 рр. 

№  
з/п 

Технопарки Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції, млн. грн. 

1 «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 
теніка» (м. Київ) 

406 

2 «Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона» (м. Київ) 8792 
3 «Інститут монокристалів» (м. Харків)  2957 
4 «Вуглемаш» (м. Донецьк)  54 
5 «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ) 5 
6 «Київська політехника» (м. Київ)  30 
7 «Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ)  
8 «Укрінфотех» (м. Київ) 14 
9 «Агротехнопарк» (м. Київ)  
10 «Еко-Україна» (м. Донецьк)  
11 «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми)  
12 «Текстиль» (м. Херсон)  
13 «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк)  
14 «Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» 

(УМБІЦЕНТ) (м. Одеса) 
 

15 «Яворів» (Львівська область) 1,2 

16 «Машинобудівні технології» (м. Дніпропетровськ)  
 РАЗОМ 12259,2 

Окремого розгляду потребує проблема нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної 
діяльності. Оскільки інноваційна діяльність супроводжується значними витратами і вельми ризикована для підприємств, державі 
необхідно їх всіляко підтримувати. Базові інноваційні закони («Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» тощо) не тільки не стимулюють інноваційну активність ринкових суб'єктів, але й істотно її 
обмежують, особливо для малого інноваційного бізнесу. Отримати пільги, передбачені законом для виконавців інноваційних 
проектів, практично неможливо.  

Система стимулювання інноваційної діяльності з урахуванням ринкових вимог в Україні проходить стадію формування. 
Виникає необхідність вивчення і використання зарубіжного досвіду фінансування та стимулювання інноваційних розробок. 

У якості приклада розглянемо Німеччину, при цьому зазначимо, що ця країна не відрізняється від інших великими 
запасами корисних копалин або занадто комфортним кліматом для сільського господарства. При всьому цьому вона займає третє 
місце у світі за обсягами кінцевих продуктів і послуг, вироблених товаровиробниками, та експорту. Навіть після світового 
фінансового спаду у 2009 р. іноземні фірми «привнесли» до економіки 27 млрд. євро. І все це завдяки надзвичайно високому 
науково-технічному потенціалу, кваліфікованому персоналу, привабливому інвестиційному кліматові, який створює необхідні 
передумови для ефективної інноваційної діяльності. Уряд постійно виділяє кошти на проведення наукових досліджень та технічний 
розвиток (витрачається 2,7% ВВП) та проводить політику, в основі якої лежить концепція приватно-державного партнерства, яка 
поширюється на усіх без винятку підприємців. До основних аспектів цієї політики відноситься наступне: 

 створення сприятливих умов для проявів інноваційної активності. Крім прямої фінансової підтримки, йдеться 
про податкові пільги, обов'язкові для виконання законодавчі регламенти, захист інтелектуальної власності. Так, патентне 
управління допомагає оцінити перспективи використання винаходу, встановити контакти із зацікавленими партнерами, розробити 
оптимальну стратегію отримання патенту, залучення коштів на його реалізацію, відповідну концепцію маркетингу і навіть 
створення інноваційних фірм; 

 реформування професійної та вищої освіти задля посилення позицій випускників навчальних закладів усіх 
рівнів у сфері новітніх технологій. Особливу підтримку мають програми, наслідком засвоєння яких є набуття вихованцям» ВНЗ 
знань та навичок, необхідних для заснування власної інноваційної справи. 

 мотивація співробітництва між дослідницькими центрами та промисловими підприємствами через трансферт 
технологій; 

 всебічний розвиток ринку венчурних капіталів. 
У зарубіжній практиці широко використовуються методи прямого і непрямого заохочення інноваційної діяльності та 

стимулювання наукових досліджень з боку держави. Джерелом фінансування є державні бюджети, державні спеціальні фонди, 
власні кошти виконавців наукових розробок. Значення і відповідність цих джерел визначаються потребою окремих галузей у 
державному фінансуванні. Наприклад, у США, незважаючи на значну роль приватного сектору, держава фінансує майже половину 
витрат на науку. Уряди Італії та Франції фінансують понад 53% витрат за наукові дослідження, Німеччини - 40%. У той же час 
велике значення надається непрямим методам державного стимулювання інноваційних процесів, яке спрямоване на сприяння 
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широкому освоєнню нововведень. Ці методи виражаються у формі лібералізації податкового й амортизаційного законодавства. 
Податкова знижка передбачає можливість вирахування витрат на наукові дослідження, пов'язаних з основною виробничою і 
торговельною діяльністю платників податків, із загальної суми оподатковуваного податком доходу. Слід зауважити, що вирішальна 
роль у стимулюванні ідей пріоритетних галузей промисловості належить не податковим знижкам, а амортизаційній політиці, яка 
передбачає особливий пільговий порядок амортизації обладнання (прискорені норми амортизації), який використовується в галузях 
із передовою технологією, а також для виконання науково-технічних досліджень. 

Повертаючись до джерел фінансування інноваційного розвитку, хотілося б зазначити, що у США застосовуються заходи 
щодо забезпечення розвитку інфраструктури інвестицій у інновації у вигляді створення та використання венчурних фондів, які 
спеціалізуються на придбанні часток у компаніях, що швидко зростають, на початковій стадії їх розвитку. Венчурний капітал є 
головною рушійною силою трансформації наукових досліджень у комерційне виробництво.  

Проведемо аналогію з Великобританією. У рамках державної стратегії «Побудова майбутнього Великобританії», було 
засновано Інноваційно-інвестиційний фонд Великобританії. Головним завданням даного фонду є стимулювання економічного 
зростання та створення нових робочих місць для висококваліфікованих працівників шляхам інвестування технологічного, 
конкурентоспроможного бізнесу. Були визначені галузі, в яких Великобританія має конкурентні переваги, - це біотехнології. 
переробка промисловість, енергозберігаючі та цифрові технології. В Україні також існує стратегія розвитку національної 
інноваційної системи, одним із напрямів якої є створення сприятливих умов для інвестування венчурного капіталу, але якщо у 
провідних країнах розвиток венчурного бізнесу призводить до спрямування інвестицій у високоризиковану інноваційну сферу, то в 
Україні тенденції протилежні – існуючі венчурні фонди надають однозначну перевагу низько- та середньоризиковим 
короткотривалим операціям з фінансовими активами та нерухомістю і поки слабо орієнтовані на хай-тек технології. 

Щодо аналізу інноваційної інфраструктури України, можемо говорити про її недосконалість. У цій сфері можна виділити 
дві основні проблеми: зони впливу наукових центрів не збігаються з інноваційними центрами, а отже, виникає розбіжність між 
науковою діяльністю та інноваційною діяльністю як системоутворюючими видами діяльності, що формують відповідні 
територіальні системи; в окремих структурних підрозділах Держінвестицій має місце різна територіальна структура цих 
підрозділів, що певною мірою дезорганізує інноваційну діяльність у країні. 

Отже, узагальнюючи вище сказане, можна виділити наступні проблеми, які існують у сфері інноваційної діяльності 
України: 

 низький рівень інноваційної активності промислових підприємств; 
 зниження результативності інноваційного процесу у промисловості як щодо створення інноваційної продукції, 

так і щодо прийняття та реалізації нових технологічних рішень; 
 відсутність чітко спрямованої держаної політики регулювання, стимулювання та підтримки інновацій; 
 недосконалість інноваційної інфраструктури. 
Тому виникає потрібність проведення спеціальних заходів, які повинні бути спрямованими на створення умов для 

взаємоузгоджування зони впливу різних інноваційних структур із зонами впливу наукових центрів, із рішеннями, що містяться у 
програмно-стратегічних роботах України. До них можна віднести:  

створення спеціалізованої фінансово-кредитної установи з державним капіталом, діяльність якої буде спрямована на 
довгострокову кредитну підтримку інвестиційних та інноваційних проектів, пов'язаних зі структурною модернізацією 
промисловості;  

формування регіональних фондів підтримки інноваційних підприємств; 
запровадження податкових стимулів для реалізації програм технологічної модернізації виробничої бази промислових 

підприємств;  
створення фінансових інструментів залучення в інвестиційну сферу заощаджень населення;  
фінансування розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема спеціалізованих компаній, центрів трансферу технологій, 

інформаційних центрів, нових технологічних та промислових парків для залучення інвестицій в інноваційні проекти щодо 
модернізації виробництва. 

Вирішення проблеми держаної підтримки полягає в реалізації активної і послідовної державної політики, важливими 
складовими якої повинні стати: 

1. розробка та прийняття на законодавчій основі довгострокової концепції інноваційного розвитку України, терміном не 
менш ніж на 20 років; 

2. якісний аналіз діючої правової бази з підприємницької та інноваційної діяльності, усунення з неї існуючих протиріч і 
архаїзмів, формування завдань з розробки законодавчих норм, що дозволяють НДІ та вищим навчальним закладам здійснювати 
комерціалізацію результатів виконаних розробок; 

3. інтенсифікація створення національної венчурної індустрії; 
4. чітке визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за розробку основ державної інноваційної 

політики та координацію діяльності всіх інших органів влади і управління в процесі її формування та реалізації. 
Висновки. За останні роки Україні притаманна негативна тенденція розвитку інноваційного процесу. Це зумовлено 

невідповідністю вітчизняної нормативно-правової бази до світових стандартів, низьким рівнем підприємницької активності 
суб’єктів у сфері нововведень через нестабільну ситуацію у країні та недосконалого механізму фінансового забезпечення цих 
інновацій. У зв’язку з тим, що Україна є відносно молодою державою, вона доки не побудувала модель ефективного інноваційного 
розвитку, що повністю відповідає умовам сучасних ринкових відносин. Ця модель повинна будуватися на досвіді розвинених країн 
світу щодо активізації інноваційних процесів у наукомістких галузях промисловості в різноманітних економічних і політичних 
умовах, скориставшись яким можна значно скоротити період виходу України на режим розвитку та забезпечити високий рівень 
конкурентоспроможності економіки в цілому. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті дана оцінка загального стану інноваційної діяльності промислових підприємств України. Виділені причини негативних 
тенденцій, найважливіші з котрих – низький рівень підприємницької активності суб’єктів господарювання, недосконалість 
нормативно-правової системи країни. Розглядаються можливі шляхи вирішення проблем інноваційного розвитку країни. 
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, технопарки, інноваційна інфраструктура, інноваційний процес, Науковий парк. 
РЕЗЮМЕ 
В статье дана оценка общего состояния инновационной деятельности промышленных предприятий Украины. Выделены причины 
негативных тенденций, важнейшие из которых – низкий уровень предпринимательской активности субъектов хозяйствования, 
несовершенство нормативно-правовой системы страны. Рассматриваются возможные пути решения проблем инновационного 
развития Украины. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, технопарки, инновационная инфраструктура, инновационный процесс, 
Научный парк. 
SUMMARY 
This article reviews the overall innovation of industrial enterprises of Ukraine. Identified the causes of negative trends, the most important of 
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which - the low level of entrepreneurial activity of business entities, the inadequacy of the legal system. Consider possible solutions to the 
problems of innovation development of Ukraine. 
Keywords: innovation, innovation, technology parks, innovation infrastructure, innovation, Science Park. 
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Локалізація господарської діяльності в Україні на сучасному етапі, існування загрози зростання замкненості 

регіональних господарських структур суперечать необхідності побудови єдиного консолідованого господарського простору в 
країні, потребі у посиленні міжрегіональних зв’яків між регіонами України. Така ситуація вимагає не тільки застосування 
економічних важелів щодо створення умов для стимулювання економічного розвитку регіонів, але і вжиття адміністративно-
правових заходів щодо формування інституційної основи для уникнення подальшого розгортання замкненості регіональних 
економік, забезпечення стабільності розвитку регіонів та єдності економічного простору. Вочевидь, такі заходи мають бути 
інноваційними за природою, оскільки тривале застосування існуючих важелів довело їх застарілість та невідповідність до мінливої 
економічної ситуації. Серед зазначених важелів прямого впливу на регіональний розвиток провідне місце займає стратегічне 
планування та прогнозування. Загальна мета прогнозу полягає в інформаційному забезпеченні об’єктивності управлінських рішень 
щодо оптимальних шляхів реалізації стратегії нарощення потенціалу регіону. Тому одним із важливих інструментів прогнозу і є 
розробка прогнозів соціально-економічного розвитку для АР Крим, регіонів держави, міст Києва і Севастополя, а саме – 
регіональних стратегій соціально-економічного розвитку регіонів як механізму комплексної дії на економіку регіону, який дозволяє 
спрогнозувати регіональний розвиток на середньострокову перспективу. 

Незважаючи на широке коло досліджуваних питань регіональної економіки і окремо – питань стратегій, стратегічного 
планування, у науковій та науково-практичній літературі відчувається нестача розробок проблем стратегічного планування саме 
регіонального розвитку та досліджень чинних стратегій регіонів. У цьому аспекті заслуговують на увагу окремі аналітичні 
розробки: „Підвищення ефективності реалізації Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними 
радами” [1], „Щодо першочергових заходів підвищення стратегічного планування розвитку регіонів України„ [2], а також роботи 
аналітиків Національного інституту стратегічних досліджень над Стратегією економічного та соціального розвитку Луганської 
області на період до 2015 р. (2008 р.), науково-дослідною роботою «Соціально-економічний та культурний розвиток Київської 
області: аналіз, дослідження, рекомендації, розробка науково-дослідних програмних матеріалів» (2008 р.), Концепцією Стратегії 
розвитку Сумської області на період до 2015 р. „Нова Сумщина – 2015 р.” (2010 р.), Стратегією економічного і соціального 
розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 роки (2010 р.). У цих роботах автори дослідили практичні питання підготовки 
та реалізації стратегій регіонального розвитку, вказали на недоліки та перспективи їх усунення. Виникає потреба у подальших 
теоретичних розробках шляхів формування стратегічних цілей та забезпечення їх досяжності. При цьому доцільно 
використовувати новітні підходи до стратегічного управління, планування та прогнозування.   

Метою даної статті є формування теоретичної бази та методичних рекомендацій до формування та реалізації 
середньострокових стратегій регіонального розвитку. Такі стратегії мають забезпечувати цілі стабільного внутрішнього розвитку і 
прокладати шляхи до інтенсифікації міжрегіональних господарських зв’язків. Досягнення мети базується на вирішенні завдань: 
аналіз структури стратегій, виявлення причин окремих невідповідностей стратегій сучасній економічній ситуації, розробка 
способів досягнення регіонами цілей стабільного розвитку і формування консолідованого господарського простору на основі 
використання у таких стратегіях інноваційних підходів до управління економікою регіонів.  

Економічна стратегія – це обраний державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і 
спрямований на вирішення масштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення 
економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і  
національного багатства, підвищення добробуту громадян. На думку фахівців, наукова дефініція поняття „економічна стратегія” 
повинна базуватися на визначенні науково обґрунтованого цільового критерію, який слід розглядати як обов’язкову 
характеристику стратегій. Такою ціллю є забезпечення неперервності та цілісності існування організації як системи.  [3, с.15]      

Такий теоретичний підхід до визначення стратегії має і законодавче підкріплення: економічна стратегія включає 
визначення пріоритетних цілей народного господарства, засобів та способів їх реалізації, виходячи зі змісту об'єктивних процесів і 
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тенденцій, що мають місце в національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси суб'єктів господарювання. 
[4]  

Всі вказані характеристики дають підстави говорити про стратегічне планування як про комплекс заходів, що формує 
базис для впорядкування системи планування і прогнозування розвитку регіональних господарських систем.   

Процес прогнозування та програмування розвитку саме регіонів отримав нормативно-правове забезпечення із прийняттям 
відповідного закону. [5] У ньому зазначено, що державне прогнозування економічного і соціального розвитку – науково 
обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки або         окремих адміністративно-
територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 
досягнення параметрів економічного і соціального розвитку. Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом 
обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів. У цьому ж законі визначено такі види планування: 
прогнози економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період (5 років), а також 
програми економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період (1 рік). Однак, не 
зазначено необхідність узгодження прогнозів та програм і не вказано необхідність їх формування та реалізації. Також, перелік 
структурних частин прогнозів та програм є досить описовим і приблизним. 

Більш дієве правове підґрунтя для вирішення соціально-економічних проблем органи місцевого самоврядування та місцеві 
органи виконавчої влади отримали з ухваленням Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів”. [6] Основними сферами 
регулювання, на які спрямований цей Закон, є депресивність та значна асиметрія соціально-економічного розвитку регіонів. І цим 
же законом унормовано необхідність започаткування середньострокового планування розвитку регіонів у формі регіональних 
стратегій розвитку (ст.3). На реалізацію цього Закону у 2006 р. розроблено Державну стратегію регіонального розвитку на період 
до 2015 року. Постановою, що вводить у дію Стратегію [7], було унормовано обов’язковість розробки та розгляду місцевими 
радами регіональних стратегій у тримісячний термін після ухвалення згаданого Закону. Однак процес розробки і ухвалення 
обласними радами, Верховною Радою АР Крим та міськими радами міст Києва і Севастополя тривав до 2008 р. (Херсонська, 
Житомирська, Луганська, Запорізька, Тернопільська області тощо). На сьогодні частина регіонів має стратегії соціально-
економічного розвитку на період до 2015 р., інша частина – до 2020 р.    

Чинні стратегії соціально-економічного розвитку, незважаючи на варіативність складових частин, в основному мають 
такі структурні елементи: означення місця регіону в соціально-економічному становищі країни, пріоритетні напрямки перетворень, 
механізм реалізації стратегії. Найвагомішою складовою стратегій є саме розділи, присвячені питання визначення пріоритетних 
напрямків та цілей перетворень. Однак, у всіх стратегіях цьому питання присвячена різна увага. Так, використати одразу як план 
дій можливо стратегії АР Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківська, Київської, Кіровоградської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, м. 
Севастополя, те саме стосується і проекту стратегії розвитку м. Києва на період до 2025 р. (тобто 18), оскільки всі вони містять 
деталізовані стратегічні цілі перетворень і більшість із них має індикатори досягнення цілей.  

Інша частина стратегій значну увагу приділяє опису поточної соціально-економічної ситуації в регіоні та визначенню 
місця регіону в економіці України, висвітлюючи питання орієнтирів покращання ситуації, проведення структурних змін в 
економіці описово і загально. Описовий характер мають і розділи, у яких представлені механізм реалізації стратегій, оскільки не у 
всіх стратегіях чітко визначено етапи, інструменти, механізми, відповідальних за реалізацію стратегій та моніторинг за її 
втіленням, тобто такі розділи не носять ознак креативності.  

Отже, головними проблемами значної частини регіональних стратегій можна назвати: абсолютизацію описової 
констатуючої частини, фіксування поточного стану соціально-економічної сфери та відсутність чітко сформованого і підкріпленого 
розрахунками чи індикаторами бачення перспектив трансформації соціально-економічної сфери регіону, що робить такі стратегії 
недієвими у плані забезпечення як прогнозованості ситуації, так і досягнення цілей. Головною причиною цього слід вважати 
прорахунки при складанні згаданих вище методичних рекомендацій щодо формування стратегій. На нашу думку, такі рекомендації 
мають бути чіткими і визначати необхідне і достатнє коло питань, що втілюються у стратегіях. Причому має бути визначено 
необхідність чіткого формулювання тих частин, що відображають пріоритети розвитку. Аналітична ж частина (аналіз поточної 
соціально-економічної ситуації у регіоні) не має носити суто описового характеру і бути переліком характеристик розвитку 
окремих галузей, натомість вона повинна характеризувати потенціал розвитку регіону і вказувати сфери його більш повного 
розкриття. Зокрема, цього можливо досягнути за допомогою вказування серед завдань регіонів питань розвитку підприємництва, 
інноваційного бізнесу. Поки що до недоліків стратегій можна віднести те, що переважна більшість запропонованих програм не 
відображають інноваційних устремлінь. Натомість відомо, що „інноваційно орієнтовані поєднання компаній та науково-дослідних 
установ, що виробляють унікальні продукти і послуги – це пріоритет (розвитку) на мільярди і на десятиліття”. [8] 

Наступною проблемою регіональних стратегій є довільність в означенні питань „пріоритет” та „стратегічна мета”. 
Звісно, регіони мають різну структуру видів економічної діяльності, відмінні рівні розвитку. Крім того, органи влади на місцях 
краще обізнані із найгострішими внутрішніми проблемами. Відповідно, на основі цих проблем і визначаються „пріоритети” та 
„стратегічні орієнтири розвитку”. Однак, пріоритет соціально-економічного розвитку у стратегії, на реалізацію якого мають 
спрямовуються ресурси і досягнення якого, по суті, повинно стимулювати розвиток інших видів діяльності та економіки регіону в 
цілому, часто підмінюється поняттям „одна із сфер економічної діяльності регіону”. Тому і перелік пріоритетів перетворюється на 
перерахунок сфер діяльності, наявних у регіоні, і зовсім не обов’язково ці сфери мають проблеми у розвитку чи їх модернізація має 
критичне вирішальне значення для стимулювання економіки регіону. На нашу думку, при визначення пріоритетів мають 
враховуватися два моменти. По-перше, пріоритет відповідає на питання, до яких позитивних структурних змін призведе його 
реалізація та на скільки підвищиться якість життя населення. А по-друге, пріоритет спрямовується на вирішення найгостріших 
питань даного регіону – технологічної застарілості обладнання на економікоформуючих підприємствах, депресивності території, 
забезпечення життєво необхідними ресурсами – і не є надмірно деталізованим. Стратегії мають забезпечувати інноваційність 
розвитку; як твердять фахівці, „аналіз успіхів і провалів різних міст Європи і світу демонструє, що найбільш успішними є міста, які 
обрали ризиковані випереджаючі стратегії, які моделюють амбіційне майбутнє і реалізують амбіційні проекти”, „слід будувати 
революційне бачення майбутнього ... - якщо воно буде лише еволюційним, скромним, то через десять років ми будемо ще більше 
відставати від сьогоднішніх лідерів”. [8]                          

Реалізація цілей стратегії залежить від відповідності правил діяльності поставленим цілям. Цілі розвитку формуються на 
основі визначення головних проблемних сфер господарського та соціального комплексу регіону. Загальним же критерієм 
ефективності можна вважати ступінь наближення господарської системи та соціальної сфери до стандартів сталого збалансованого 
розвитку. [9] Цілі та пріоритети, що спрямовані на максимізацію економічного ефекту, не завжди відповідають досягненню інших 
цілей – дотримання екологічної безпеки, зростання рівня соціального забезпечення населення й підвищення обсягів соціальних 
виплат. Подолання суперечностей полягає у визначенні черговості, пріоритетності цілей та встановленні різних часових параметрів 
їх досягнення. Це дозволить узгодити та забезпечити фінансування необхідних заходів, поступово досягти усіх визначених у 
стратегії цілей.  

Третім недоліком середньострокових стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, на нашу думку, варто назвати 
відсутність описання економічних зв’язків даного регіону із іншими регіонами. Проблемі зміцнення міжрегіонального 
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співробітництва присвячено розділ у стратегії Кіровоградської області. В інших стратегіях питання місця регіону в економіці 
країни зводиться до представлення рейтингу регіону, місця регіону за певним показником серед інших регіонів. З огляду на 
необхідність посилення міжрегіонального співробітництва, у першу чергу в соціально-економічній сфері, така проблема потребує 
висвітлення.  

Стратегія забезпечить успішність перетворень при оновленні інструментів та механізмів її втілення. Окрім зазначеної 
вище потреби у коригуванні пріоритетів стратегії, слід окремо приділити увагу питанням фінансування реалізації стратегії та 
моніторингу виконання стратегії. Питання фінансування реалізації стратегії детально  розглядається у 12 стратегіях – АР Крим, 
Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, 
Черкаської, Тернопільської областей, а питання моніторингу виконання стратегії – у перерахованих вище, крім Івано-Франківської, 
Одеської та Сумської, а також у проекті Стратегії розвитку м. Києва.  

Фінансування реалізації стратегії є невід’ємною складовою механізму реалізації стратегії, оскільки наперед дозволяє 
визначити джерела фінансування пріоритетних цілей. З огляду на обмеженість бюджетного фінансування – як із місцевого, так і 
тим більше з державного бюджету, на цілі трансформації економіки регіонів доцільно залучати інвестиційні ресурси приватних та 
державних джерел. Інструментом, який довів свою ефективність при виконанні поставлених завдань, є державно-приватне 
партнерство. Державно-приватне партнерство як інструмент вирішення конкретних проблем регіону означений у Стратегії сталого 
розвитку Харківської області на період до 2020 р. До економічної вигоди від застосування такого інструменту можна додати 
можливість реалізації державних інтересів при його застосуванні, оскільки спільна дія приватних та державних суб’єктів дозволяє 
досягти як цілей центрального рівня управління, так і регіональних цілей. Ефективність фінансування напряму залежить від вірно 
означених пріоритетних цілей трансформації.  

Моніторинг виконання стратегії є єдиним каналом зворотнього зв’язку, здатним забезпечити досконале управління. З 
огляду на деяку суб’єктивність визначення пріоритетних цілей у стратегіях при їх затвердженні, на мінливість ситуації, на 
непередбачувані складності з фінансуванням, визначені попередньо орієнтовні показники або параметри можуть виявитися 
недосяжними. Тому моніторинг виконання стратегії має не тільки „слідкувати” за дотримання етапів реалізації стратегії, 
досягненням прогнозних показників, але і створювати підґрунтя для зміни цих прогнозних показників відповідно до ситуації.                                     

Створюючи теоретичну основу щодо реалізації стратегій, доцільно звернутися до досвіду інших країн і проаналізувати 
механізм формування пріоритетів регіональних стратегій та шляхи їх реалізації. Постає питання у виборі доречних прикладів 
закордонного досвіду. Звернення до європейського досвіду стратегічного планування є цікавим у плані використання загальних 
підходів. Однак, зважаючи на відмінність траєкторій розвитку цих країн, не можна беззастережно позичати цей досвід. Вважаємо, 
що цікавим і корисним буде звернення до досвіду інших країн щодо результативності запровадження стратегічного планування, 
зокрема, окремих країн BRICS - Бразилії, Російської Федерації, Індії, Китаю, Південно-Африканської Республіки – та інших країн. 
Більшість із цих країн мають змішану економічну систему, значну частку бідного населення, застарілість інфраструктури, 
слаборозвинену соціальну сферу, нераціональне використання ресурсів. Одночасно ці країни демонструють значні темпи 
економічного зростання, нарощують темпи виробництва інноваційної продукції та послуг. Такі характеристики розвитку цих країн 
дають підстави вважати їх гідними щодо вивчення та імплементації досвіду врегулювання регіонального розвитку, і в т.ч. – 
стратегічного планування.      

У Китайській Народній Республіці кожного року все більше уваги звертають на проблеми диспропорційного розвитку 
країни. Уряд вважає їх зменшення необхідною умовою підвищення якості життя населення та збільшення внутрішнього попиту на 
товари та послуги, що виробляються в країні, а також попиту „третіх” країн. Тому вирішенням проблеми надмірної 
диспропорційності розвитку розглядається у т.ч. через активізацію місцевого виробництва. А цього можна досягти не в останню 
чергу за допомогою стратегічного планування. Нині у Китаї діють 11 стратегій регіонального розвитку та 3 плани індустріального 
розвитку провінцій. Наявні дві стратегії розвитку регіонів – метропольних кластерів для регіону дельти річки Янцзи та регіону 
дельти річки Перлинна. Найближчим часом планується затвердити стратегію розвитку метрополії Пекін-Тянджин-Хебей. Ці три 
регіони виробляють більше третини валового внутрішнього продукту і є ключем для успішного економічного розвитку країни. 
Метою формування стратегії є посилення ролі економічних локомотивів країни та збільшення ефективності координації заходів у 
сфері економічної політики та розвитку. Для найбільш розвинутих східних регіонів прибережного Китаю було розроблено 
стратегію розвитку, яка базувалась на інтеграції ланцюгів добувної та переробної промисловості, логістиці грузоперевезень з 
метою виробництва товарів та послуг з більш високою доданою вартістю. [10] 

Стратегія розвитку Подкарпатського воєводства (Республіка Польща) на 2007 –  2020 рр. спрямована на подолання 
структурних диспропорцій в економіці та підвищення рівня конкурентоспроможності регіону на інноваційній основі, що створить 
умови для зростання рівня зайнятості, доходів населення, рівня якості життя населення. У Республіці Білорусь пріоритетними 
завданнями регіональної політики є підвищення комплексності соціально-економічного розвитку регіонів з врахуванням їх 
спеціалізації у внутрішньореспубліканському розподілі праці, реалізація напрямків щодо збільшення ефективності 
міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків регіонів [11]. Одним із напрямків державної політики регіонального розвитку, 
визначеним у стратегічних документах Російської Федерації, зокрема у Концепції довгострокового соціально-економічного 
розвитку, є стимулювання економічного розвитку через створення нових центрів економічного росту в регіонах на основі 
конкурентних переваг, тобто формування так званих „зон випереджаючого розвитку”, які в подальшому забезпечать зростання 
сусідніх регіонів [12]. 

Метою регіональної політики Чилі є допомога відсталим регіонам у досягненні стійкого розвитку шляхом перетворення 
об'єктів матеріально-технічної і соціальної інфраструктури, що отримують трансферти, у суб'єкти економічної діяльності, які самі 
здатні приносити прибуток. Основними цілями регіональної політики Індії є стимулювання розвитку відсталих територій, 
децентралізація крупних портово-промислових центрів, створення „коридорів розвитку” – транспортних магістралей із 
приморських в центральні райони.  

Досвід інших країн демонструє наявність подібних проблем регіонального розвитку – депресивність окремих територій, 
відсутність стимулів активізації місцевого виробництва. Переважна більшість стратегій спрямована на подолання диспропорцій та 
активізацію внутрішнього потенціалу розвитку. Такі проблеми є об’єднуючими для більшості регіонів; пошук спільних 
інструментів їх вирішення може стати одним із шляхів консолідації економічного простору країни і розширення міжрегіональних 
зв’язків. Подібні орієнтири і мають братися органами місцевого самоврядування України за основу при формуванні власних 
стратегій, однак при цьому мають бути змінені принципи формування стратегій, як було вказано вище.          

Досягти дієвості регіональної середньострокової стратегії можливо при врахуванні усіх вищезазначених інструментів 
удосконалення. Значну роль у підвищенні ефективності стратегії може відіграти застосування інноваційних інструментів до 
структурування тексту, у першу чергу його результативної частини. На нашу думку, доцільно сформулювати пріоритети 
трансформації соціально-економічної сфери регіону, до кожного пріоритету сформувати цілі і завдання по її досягненню, причому 
по можливості вказувати прогнозні показники виконання завдань, а до завдань – джерела фінансування. Таке структурування 
дозволить досягти прогнозованих цілей і забезпечити раціональне витрачання коштів.  

Доцільно передбачити і розділ щодо виконавців стратегії, включаючи до числа виконавців місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування, представників громадського сектора та агентств регіонального розвитку, бізнес-одиниць, ЗМІ. 
Обов’язковим є забезпечення „доступності та популяризації положень регіональних стратегій розвитку серед населення, 
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забезпечення гласності їх результатів, організації та проведення регулярних громадських слухань, залучення широких верств 
населення до процесів розробки, прийняття та реалізації стратегій регіонального розвитку” [13]. Необхідним є і проведення 
попереднього публічного обговорення стратегій – з метою уникнення кулуарності розроблених стратегій та зосередження їх на 
вузьких корпоративних інтересах.  

Необхідно включати і розділ щодо оцінки соціальної та економічної ефективності від втілення регіональних стратегій. [14] 
Її можна оцінити не тільки кількісно – за досягненням встановлених показників, але і за якісними параметрами, такими як ступінь 
адаптації господарського комплексу регіону до змін зовнішнього середовища, досягнення балансу економічних, соціальних та 
політичних інтересів, ступінь задоволення потреб населення, виробників, органів влади та самоврядування, узгодження інтересів 
регіону та держави; зміна місця серед регіонів України у рейтингу конкурентоспроможності; співвідношення між застосуванням 
адміністративних важелів державного впливу та збереженням конкурентного середовища.  

 
Висновки та пропозиції.  
Стратегія соціально-економічного розвитку регіону повинна визначати цільові індикатори, пріоритети діяльності регіонів. 

На її основі мають будуватися програми розвитку регіонів на поточний рік, галузеві програми. Стратегічне планування та 
прогнозування розвитку регіонів повинно будуватися на принципах єдності підходів, врахування всіх складових, що визначають 
специфіку розвитку регіону.  

На основі вивчення досвіду інших країн щодо стратегічного планування регіонального розвитку можемо зробити висновки 
про те, що у кожній країні стратегії спрямовані на подолання депресивності, структурності розбалансованості та диспропорційності 
розвитку. Схожими є і підходи щодо вироблення шляхів подолання цих проблем, які доцільно використати і в Україні. У наших 
реаліях необхідно в першу чергу змінити підходи до формування стратегій, а саме методичні рекомендації – вказувати перелік 
питань, які мають бути висвітленими у стратегії, фінансування цілей стратегій та моніторинг виконання стратегії. Стратегія 
повинна містити детально сформульовані цілі; пріоритети трансформації економіки регіону мають торувати шлях до структурних 
трансформацій регіону та сприяти розкриттю внутрішнього потенціалу регіону. Кожна регіональна стратегія не повинна бути 
уособленою, відокремленою від інших – серед пріоритетів стратегій мають бути цілі поширення та зміцнення міжрегіональних 
зв’язків. Вагомими складовими стратегій мають стати розділи по фінансуванню пріоритетів, що дасть змогу ефективно 
використати кошти, та моніторингу виконання цілей, який забезпечить керованість стратегії. Успішність стратегій забезпечить 
чітке формування пріоритетів, цілей, деталізованих завдань, прогнозні показники виконання завдань, джерел фінансування завдань. 
Насамкінець, має бути проведена оцінка ефективності стратегій.  

Подальші дослідження проблеми розробки регіональних стратегій мають стосуватися проблеми підвищення рівня 
прогнозованості стратегій та розширення тематики управління регіональним розвитком.            

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена аналізу структури стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. Виявлено причини невідповідностей 
регіональних стратегій сучасній економічній ситуації. Розроблено способи досягнення регіонами цілей стабільного розвитку і 
напрямки формування консолідованого господарського простору на основі використання у таких стратегіях інноваційних підходів 
до управління економікою регіонів.  
Ключові слова: регіональні стратегії, стратегічне планування, стратегічне прогнозування. 
 РЕЗЮМЕ 
В статье анализируется структура стратегий социально-экономического развития регионов. Раскрыты причины несоответствия 
региональных стратегий современной экономической ситуации. Разработаны способы достижения регионами целей стабильного 
развития и направления формирования консолидированного хозяйственного пространства на основе использования в таких 
стратегиях инновационных подходов к управлению экономикой регионов.   
Ключевые слова: региональные стратеги, стратегическое планирование, стратегическое прогнозирование. 
SUMMARY 
The strategies of social and economic development in the regions are analyzed in the article. The mismatch of regional strategies as to the 
contemporary economic situation is highlighted. The means for achieving the sustainable development in the regions and the ways to form 
consolidated economic space on the basis of innovative approaches in the regional economy administration are worked out.      
Key words: regional strategies, strategic planning, strategic forecasting. 
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Саулитис Ю., профессор, заведующий кафедрой Экономической теории и народного хозяйства Рижского технического 
университета, Латвия   

 
Постановка проблемы. Вопрос развития национальных экономик в условиях глобализации обостряется. Это вызвано 

усилением конкуренции в мировой экономике, что обусловлено рядом причин: появлением в мировой экономике новых 
глобальных игроков, таких как Китай, Индия, Бразилия и другие; постепенным истощением природных ресурсов; увеличением 
количества населения в мире, ухудшением природных условий производства и проживания; сохранением и даже увеличением 
разрыва в уровне жизни развитых и развивающихся стран; усилением роли международных и транснациональных монополий. 

 Наиболее остро этот вопрос стоит перед небольшими государствами с ограниченными ресурсами в Африке, Латинской 
Америке и в Азии, а также государствами с так называемой переходной экономикой в Европе. Эти государства можно разделить на 
две группы: успевшие присоединиться к ЕС и желающие присоединиться,  но пока находящиеся вне ЕС. 
 Научные публикации Мирового Валютного Фонда, Мирового экономического форума и других организаций по вопросам 
экономического развития, международной конкурентоспособности и инновационному уровню государств, как нам представляется, 
дают хорошую информацию для анализа, но не дают ответа, что необходимо сделать  государствам для развития национальной 
экономики с учетом их реальных возможностей на конкретном этапе мирового развития. Вопрос развития национальной 
экономики имеет место во всех государствах, единственно его острота и актуальность в краткосрочном периоде в разных странах 
различна. 
 Возникает главный вопрос: можем ли мы обеспечить рост благосостояния всего человечества при росте населения и 
ограниченных ресурсах, учитывая различный уровень экономического развития и благосостояния стран? 
 Авторы видят три возможных ответа на поставленный вопрос: 
 -  если считать, что можем, то необходимо показать, как это сделать, за счет каких ресурсов и в какой период, не забывая, 
что жизнь коротка, и человек хочет жить лучше сегодня, а не через 50 или 100 лет; 

 - другая ситуация складывается, если будет необходимо ограничить экономический рост, но и уменьшить различия в 
благосостоянии между государствами. Именно эти различия на сегодня являются главной причиной миграции из развивающихся 
стран в развитые и  вызывают  озабоченность богатых стран Европы и других регионов. Однако такое решение вопроса 
практически означает перераспределение ресурсов из развитых стран в развивающиеся и разработку совершенно иной  стратегии 
развития национальных экономик и мирового сообщества; 

- возможен также вариант, что мировому сообществу придется решать вопрос о снижении уровня потребления.  А это 
означает совершенно иные стратегии национального и мирового развития. 

Нам представляется, что этот вопрос уже сегодня стоит перед государствами в том или ином аспекте.  Проблема в том, будет 
ли он решен по историческому опыту, когда сильные мира сего определяли судьбу остальных, или будут найдены новые решения. 

Целью статьи явилось раскрыть основные проблемы развития экономики Латвии и определить перспективы её развития, 
опираясь на исторический опыт развития национальной экономики. 

Результаты исследования. На сегодня Латвия представляет собой государство, входящее в ЕС относящееся к группе малых 
стран с переходной экономикой.  

Чтобы лучше понять современные проблемы и наметить возможные пути стратегического развития национальной 
экономики, необходимо учитывать два важных обстоятельства: 

исторический опыт развития территории данного государства,   
современные тенденции в мировой экономике. 

Необходимо также четко понимать главные факторы,  определившие развитие на  предыдущих этапах. Кроме того надо 
учесть, что их роль на разных этапах может быть различной: стимулирующей, ограничивающей или нейтральной, а в некоторых 
случаях они могут исчезнуть. 
 В развитии национальной экономики Латвии с середины ХIХ века до наших дней можно выделить 4 главных этапа, с 
несколькими подэтапами: 

1. экономическое развитие Латвии с середины ХIХ века до I мировой войны в составе Российской империи; 
2. развитие экономики с ноября 1918 года по июнь 1940 года как независимого государства; 
3. развитие в период оккупации, где можно выделить три подэтапа: 

=  период Советской власти с июня 1940 года по июнь 1941 года, 
      =  период немецкой оккупации с июня 1941 по октябрь 1944 года, 
      =   второй период Советской власти с 1944 года по август 1991 года; 
4. экономика Латвии после восстановления независимости. В этот период можем выделить два подэтапа:  

=   до вступления в ЕС, 
=   после вступления в ЕС:   

- период с 2004 года по 2007 год, когда экономика Латвии развивалась быстрыми темпами при высоком уровне 
инфляции, 
- период с 2008 года, для которого характерен экономический спад (самый глубокий в ЕС)    и повышение уровня 
безработицы. Объем ВВП  снизился в 2009 году по сравнению с 2007 годом на 23% [1,39]. Начиная с 2010 года 
наблюдается  медленный выход из кризиса с достаточно высоким уровнем безработицы и постепенным ростом 
инфляции. 
 

Анализ экономики Латвии до I мировой войны в составе Российской империи характеризовался следующими чертами: 
 в народном хозяйстве Латвии преобладало крупное производство как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, 
 -   экономика была защищена от внешних конкурентов протекционистской политикой     России, 
 для производителей Латвии был открыт большой рынок всей Российской империи, 
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 территория Латвии с ее портами, железными дорогами являлась важной частью организации внешней торговли России, 
 выгодное положение привлекало иностранных инвесторов, 
 важную роль в хозяйственном развитии играли  немецкие помещики и городские предприниматели, которые имели 

сильные позиции в коридорах власти, а также связи с Германией, 
 необходимо также отметить вклад еврейских предпринимателей, торговцев и ремесленников в развитие экономики, 
 быстрый рост экономики дал стимул и усилил значение латышских предпринимателей в городе, но особенно в сельской 

местности. Это создало основу для формирования латышской интеллигенции, которая подняла национальное 
самосознание латышского народа, как в экономических, так и  политических вопросах. 

 Распад Российской империи привел к появлению новых государств на карте Европы, в том числе и Латвийской 
республики. А это, в свою очередь,  существенно изменило как  структуру народного хозяйства, так и  ориентацию его внешних 
связей. Как  писал  экономист А. Цейхнерс,   с отделением от  России  народное хозяйство Латвии было поставлено перед 
совершенно новыми задачами, так как связи между Россией почти полностью прекратились, и промышленность Латвии могла 
работать только в основном на местный рынок, но в Латвии жили только неполные 2 миллиона жителей [2,396]. 
 Значительное влияние на стабилизацию социально- экономического положения государства дала аграрная реформа, 
которая  изменила существующий до I мировой войны аграрный строй. Вместо огромных латифундий немецких и других 
помещиков появилось большое количество мелких и средних крестьянских хозяйств, и существенно уменьшилось количество 
безземельных. 
 Однако в сельском хозяйстве было большое количество мелких крестьянских хозяйств площадью от 1 до 10 га. Такие 
хозяйства, по мнению ряда экономистов, не могли обеспечить достаточными доходами своих хозяев. Им необходимо было искать 
дополнительные заработки у крупных крестьян или в других отраслях народного хозяйства. 
 Развитию народного хозяйства способствовали также протекционистская и  кредитная политика государства, иностранные 
инвестиции в промышленность и банковский сектор.  
 Анализ народного хозяйства того времени показывает, что во всех отраслях доминировали мелкие и средние предприятия.  
Промышленность Латвии в основном работала на внутренний рынок, и , как считали экономисты, у нее не было больших надежд в 
конкурентной борьбе вне Латвии [2,480]. Порты Латвии потеряли свое значение в транзитных операциях. По внешней торговле в 
экспорте доминировала Англия, а в импорте – Германия. Доля в экспорте и импорте ближайших соседей- Литвы, Эстонии, 
Польши, а также СССР, была незначительна. 
 В это время в промышленности и торговле доминировали немецкие и еврейские предприниматели и специалисты. В своих 
исследованиях А. Цейхнер указывает, что в 1930 году их удельный вес  среди собственников предприятий с наемной рабочей силой 
в промышленности составлял 32%, а латышей 59%. Однако немецким и еврейским предпринимателям принадлежали более 
крупные предприятия, чем латышским. Удельный вес служащих, работающих в промышленности, был больше среди немцев и 
евреев [2,473- 474]. Похожая ситуация сложилась и в торговле, где среди предприятий I и II категории (наиболее крупных) 
латышских собственников было всего 27%, а немцев и евреев 66% [2,494]. 
 В первый период независимости Латвии пришлось пережить Великую депрессию 1929-1933 годов и находить пути ее  
преодоления. Государством были использованы традиционные методы помощи своим производителям: субсидии, экспортные 
премии, ужесточение протекционизма, гарантированные твердые цены на зерно и другие меры, которые в конечном итоге оказали 
положительное влияние на экономику. Государственное регулирование экономики усилилось в период авторитарной власти 
К.Улманиса, который пришел к руководству страны в 1934 году. В этот период правительство стремилось уменьшить влияние 
немцев, евреев и других национальных меньшинств, а также политически незначительных иностранных инвесторов.
 Анализируя этот этап, приходится с сожалением констатировать, что в разные исторические периоды в силу различных 
причин учёные не всегда последовательны и часто забывают результаты и выводы тех научных исследователей, которые работали 
в то время. И если в советский период умалчивали хозяйственные достижения экономики, которую надо было строить с нуля, то 
сегодня вспоминают только положительные факты, не углубляясь в более сложную реальность того времени. 
 Целесообразно принять во внимание выводы А.Цейхнера и других экономистов того времени, которые считали, что в мире 
во многих странах, в том числе у соседей в Литве, Польше, СССР, происходит процесс индустриализации. Однако в европейских 
индустриальных странах, таких как Англия и Германия, осуществляется и процесс реаграризации. Это означало, что Латвия может 
потерять, по крайней мере, часть рынков сбыта своей аграрной продукции, и только увеличение покупательской способности 
производителей сельхозпродукции в ближайшей перспективе может способствовать расширению промышленности и ремесел. 
 Кроме того необходимо отметить, что одной из особенностей народного хозяйства Латвии того периода была нехватка 
рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве. В 20е -30е годы из Литвы и Польши привлекались в среднем 20 – 30 тысяч 
работников в год.  Миграции из Латвии практически не наблюдалось. 

 После потери независимости и включения Латвии в систему планового хозяйства СССР,  её народное хозяйство можно 
охарактеризовать следующими изменениями: 

 включение в единую систему планового хозяйства означало отход от рыночного регулирования экономических 
процессов, 

 в основе экономики была государственная собственность, 
 народное хозяйство было защищено от внешней конкуренции, 
 выгодное географическое расположение означало необходимость развития портов, транспортной инфраструктуры, а также 

промышленности.  
  Экономическое развитие во многом определяют люди с их знанием и опытом. В этом плане потенциал Латвии существенно 
уменьшился. Это было вызвано рядом причин.   В 1939 году из Латвии в Германию репатриировались немцы,  которые, как было 
указано выше, являлись важным фактором в экономической системе независимой Латвии. 14 и 15 июня 1941 года из Латвии были 
высланы в Сибирь ведущие политики и предприниматели, общественные деятели и офицеры Латвийской армии всех 
национальностей. В период немецкой оккупации были уничтожены оставшиеся в Латвии евреи и другие жители, имевшие 
причастность к  советской власти.  В 1944 году на Запад эмигрировали примерно 200 тысяч человек, в основном интеллигенция. 
Серьезные людские потери были связаны с 25 мартом 1949 года, когда было выслано примерно 45 тысяч самых опытных и 
знающих крестьян. Кроме того, на фронте погибло значительное число наиболее трудоспособных мужчин с обеих воюющих 
сторон.  

Как показывают исследования, Латвия понесла наибольшие относительные людские потери среди всех европейских 
государств. В короткий период восполнить потери людских ресурсов невозможно. Поэтому они были компенсированы жителями 
из других регионов СССР, особенно тех, которые сильно пострадали в войне, такие как Западная Россия, Белоруссия, Украина. В 
результате этого процесса во всех отраслях, кроме сельского и лесного хозяйства, руководящие посты заняли приезжие из других 
республик, в том числе и латыши. 
 В народном хозяйстве доминировали  крупные предприятия: как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, где была 
проведена коллективизация. Крупные промышленные предприятия производили конечный продукт на базе сырья, деталей, 
полуфабрикатов, ввезённых из регионов Советского Союза. Изменения затронули и национальную структуру населения, где 
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удельный вес латышей уменьшился  с 77% в 1935 году до 52% в 1989 году.  В столице Риге он составил 38,7%, а в Даугавпилсе 
14,3 % [3,63-65].  

В целом, народное хозяйство Латвии в этот период развивалось достаточно успешно и, наряду с Эстонией, материальное 
благосостояние населения было выше, чем в других республиках. Но как по техническому уровню, так и по уровню жизни 
экономическое развитие отставало от  ведущих развитых Западных стран, в том числе и от Финляндии, которая в первый период 
независимости находилась примерно на одном уровне экономического развития с Латвией. 
 
 Если распад Российской империи дал возможность создать независимую Латвию, то распад СССР предоставил 
возможность ее восстановления. Как и тогда Латвия была поставлена перед необходимостью перестройки национальной 
экономики. 
 Анализ ситуаций выявляет как внешние схожие черты, так и существенные различия по всем аспектам: экономическому, 
политическому, социальному, идеологическому и другим. Среди различий можно выделить, как нам представляется, главные.  
 Формирование национальной экономики после образования первой независимой Латвийской республики базировалось на 
основе частной собственности при использовании рыночного механизма. После же восстановления независимости необходимо 
было проведение серьезных реформ для формирования рыночной экономики: были проведены приватизации и денационализации, 
отказ от государственного регулирования цен,  в том числе на рабочую силу и другие. 
 Восстановление независимости прошло мирным путем, в то время как за независимость необходимо было бороться с 
оружием в руках. 
 На заре независимого государства страна получила в наследство разрушенную экономику с населением, которое 
уменьшилось по сравнению с 1913 годом более чем на миллион жителей с 2,5 млн. до 1,4 млн.человек.  Восстановление 
независимости в 1991 году внешне не затронуло структуру народного хозяйства, но эта структура объективно не могла 
существовать в новых условиях. В результате, в 1993 году ВВП уменьшилось по сравнению с 1990 годом почти на 50%, появилась 
безработица, о которой среднее и молодое поколение  знало только по учебникам и рассказам старшего поколения. 
 Изменения в политической и экономической ситуации вызвали эмиграционные потоки из Латвии как на восток, так и на 
запад. Но по сравнению с ними иммиграция в обратном направлении была невелика. Отметим, что после создания Латвийской 
республики в 1918 году в страну приехало много специалистов различных сфер деятельности из бывшей империи, которым новые 
порядки в России были не приемлемы. 
 В первый период своей независимости сельское хозяйство было главной отраслью, которая обеспечивала общее развитие 
национальной экономики. В советский период главным сектором стала промышленность, и из аграрного государства страна 
превратилась в индустриально - аграрное, где в городах проживало примерно 70% населения.  
 Если в первый период независимости латыши почувствовали себя хозяевами не только политической, но и экономической 
сферы, то после восстановления независимости руководители предприятий и специалисты в основном были других 
национальностей, и они имели определенный реальный опыт работы с иностранцами. Поэтому ряд из них достаточно легко 
адаптировался к рыночным условиям. И в этом плане возникает определенная ассоциация с первым периодом независимой Латвии 
(вместо немцев – русские, украинцы и другие). 
 Как в первый период, так и после восстановления независимости у правительств не было финансовых ресурсов для 
развития национальной экономики. Поэтому необходимо было искать пути для привлечения иностранного капитала. 
 Каковы результаты формирования национальной экономики после двадцати лет восстановления независимости и каковы её 
перспективы?  
 Во - первых, основным сектором стала сфера услуг. Ее удельный вес в ВВП составляет в последние годы 70% и более. В 
этом плане мы приблизились к развитым западным странам. Но как нам представляется, основой любой экономики является 
производственный сектор. И, как показывает опыт многих стран, даже в период кризиса государства с сильным 
конкурентоспособным  промышленным сектором легче переносят тяжесть кризиса, а после него легче восстанавливаются. На 
слабый промышленный сектор в Латвии указывали и представители МВФ, которые посещали Латвию в связи с оказанием 
финансовой помощи. 
 Во – вторых,  в экономике доминируют микро и малые предприятия, как на первом этапе независимости. Если в 
промышленности для Латвии это обусловлено объективными причинами, то для сельскохозяйственного производства это 
неприемлемо, если думать об эффективности производства в рыночных условиях. Малые крестьянские хозяйства неэффективны с 
точки зрения предпринимательства.  Если в период первой независимости государственная политика была направлена на 
образование семейных ферм, то после восстановления независимости модель семейной фермы с учетом изменившихся условий 
стала неконкурентоспособной. Поэтому постепенно увеличивается количество крупных хозяйств, собственники которых являются 
как местными предпринимателями, так и иностранными инвесторами. 
 Хотелось бы заметить, что еще при проведении аграрной реформы в 20-е годы многие экономисты того времени выступали 
против, так как, по их мнению, раздел крупных хозяйств снизит производительность. Представляется, что при аграрной реформе, 
которая проводилась в 90-е годы ХХ столетия, необходимо было сохранить по-меньшей мере экономически сильные колхозы и 
совхозы. Несмотря на попытки ряда последующих правительств, создать широкую сеть кооперативов на базе 
денационализированной земельной собственности не удалось. Хотя на сегодня сохранились некоторые крупные предприятия в 
форме акционерных обществ, а также было создано несколько кооперативов. 
 В - третьих, постепенно национальная экономика приспособилась к новым условиям функционирования. Этому 
способствовали меры, предпринятые банком Латвии по снижению темпов инфляции до менее 3 % перед вступлением в ЕС и 
укрепление национальной валюты  лата. Вступление в ЕС ускорило темпы экономического роста, но еще больше темпы инфляции. 
Вступление в ЕС и открытие рядом стран их рынка труда привело к усилению эмиграции из Латвии в эти и другие страны. Еще 
больше этот поток усилился в период экономического кризиса и продолжается достаточно интенсивно и сегодня, хотя ситуация в 
этих странах тоже сложная, но все же стабильнее, чем в Латвии. Увеличивается желание учиться за границей, так как в ряде стран 
ЕС можно получить бесплатное образование. И возникает парадоксальная ситуация: при достаточно высоком уровне безработицы 
(12,5% на июнь 2011 года) в ряде отраслей не хватает рабочей силы.  С другой стороны, это не только угрожает дальнейшему 
развитию экономики, но и подрывает социальную систему защиты населения, и первую очередь пенсионеров. Как указывает 
министр благосостояния И.Юршевска, при создании пенсионной системы планировалось, что в 2011 году на 1 пенсионера будут 
приходиться 3,2 трудоспособных , а реально сегодня всего1,4 работающих и платящих налоги [4,3]. 
 Чтобы понять ситуацию в  национальной экономике, которая возникла в Латвии  и  других странах после 2008 года, 
необходимо четко знать и понимать главные причины. Как нам представляется, их следует разделить на внешние и внутренние.  
 К внешним причинам следует отнести: 
 -  ипотечный кризис в США, который серьезно повлиял на банковскую систему      и  экономику стран в целом; 

-  появление новых индустриальных сверхдержав как Китай, Индия, Бразилия и других, которые создают сильную 
конкуренцию даже таким ведущим государствам как США, Япония или Германия. У этих государств также появились проблемы 
снижения темпов роста. Однако они быстрее приспособились к новой ситуации и стали ориентироваться на большие рынки новых 
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стран, которые не так насыщены как рынки в Западных странах. Кроме того в экономику были влиты крупные  государственные 
средства, как в Китае. 
 Внутренние причины в основном обусловлены быстрым ростом внутреннего потребления. В Латвии он был связан, в 
первую очередь, с притоком внешних финансовых средств из фондов ЕС, а также с легким доступом к ипотечному и 
потребительскому кредиту. Доступ к денежным средствам позволил государству и предпринимателям платить заработную плату, 
которая в ряде случаев не была обусловлена ростом производительности. Но предприниматель был вынужден платить, ибо 
работник мог уйти работать в другую сферу или уехать из страны. 
 В результате, как нам представляется, перед государствами и их политиками стоит очень серьезная и непопулярная 
задача: 

- объяснить народу, что не следует ждать быстрого роста экономики и соответственно материального благосостояния с 
учетом наших ресурсов, 

- для стабилизации и развития экономики необходима консолидация всех социальных и национальных групп, 
проживающих в стране, 

- возможность экономического роста зависит от тенденций развития в мире как на Западе, так на Востоке,  
- необходимо помнить, что при общих тенденциях развития каждая страна имеет ряд специфических особенностей, 

которые невозможно повторить или перенести. 
Перспективы развития национальной экономики зависят от того, насколько правильно оценят ситуацию как политики, 

так и сам народ. Только на основе понимания новой ситуации можно совершенствовать структуру народного хозяйства. При этом в 
Латвии необходимо уделить большее внимание оптимальному и эффективному использованию наших национальных ресурсов 
(земля, лес, вода и др.). Также необходимо более эффективно использовать наше выгодное географическое положение, не забывая, 
что нужна заинтересованность всех сторон. Таким образом, для создания стратегии развития национальной экономики Латвии в 
современных условиях необходимо учесть три основных фактора: общие тенденции развития мировой экономики, тенденции 
развития ЕС и способность политиков Латвии сплотить все социальные и национальные группы для решения вопросов 
устойчивого развития национальной экономики. 
 Выводы. Вопрос устойчивого развития национальных экономик является актуальным для всех стран. Особенно остро 
этот вопрос стоит перед малыми странами с ограниченными ресурсами, с недостаточным уровнем экономического и 
материального благосостояния по сравнению с развитыми странами независимо от их величины, как например США или 
Люксембург. Каждая малая страна имеет свою историю и свой исторический опыт развития, который нельзя перенести, в том 
числе и положительный.  Как следует из анализа, сегодня часто забываются как положительные, так и отрицательные моменты 
исторического пути развития, которые необходимо учитывать. Положительный результат развития национальной экономики 
достигается, если интересы всех социальных групп и национальностей государства учитываются, хотя не всегда это реализуется 
чисто демократическими путями, как например в Южной Корее, Тайване или Сингапуре. Реализм современного мира  в 
определенной форме затрудняет решение этого вопроса, так как необходимо согласие на национальном и межгосударственном 
уровнях. Если такого соглашения государства не смогут достичь, то вопрос будет решен сильными сверхдержавами в своих 
интересах, как это было на всем пути цивилизации.  
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РЕЗЮМЕ 
Научная статья посвящена современным проблемам развития национальных экономик. Рассматриваются внешние и внутренние 
факторы, влияющие на формирование национальных экономик в период глобализации мирового хозяйства. На примере Латвии 
рассмотрены конкретные этапы развития экономики за последние 150 лет. Определены основные предпосылки и факторы, которые 
необходимо учесть при разработке стратегии развития национальной экономики в современных условиях.  
Ключевые слова: национальная экономика, развитие, конкурентоспособность, глобализация. 
РЕЗЮМЕ 
Наукова стаття присвячена сучасним проблемам розвитку національних економік. Розглядаються зовнішні й внутрішні фактори, 
що впливають на формування національних економік у період глобалізації світового господарства. На прикладі Латвії розглянуті 
конкретні етапи розвитку економіки за останні 150 років. Визначено основні передумови й факторів, які необхідно врахувати при 
розробці стратегії розвитку національної економіки в сучасних умовах.  
Ключові слова:національна економіка, розвиток, з, глобалізація. 
SUMMARY 
The article is devoted to the nowadays problems of development of national economies. Internal and external factors that influence formation 
of national economies in the period of globalization have been analyzed. Particular stages of Latvia’s economic development during previous 
150 years are considered and the main factors and conditions that have been taking into account for the planning of national development 
strategic are stressed. 
Keywords: national economy, development, competitiveness, globalization.  
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS AND CLUSTERS ANALYSIS 
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Unconventional directions in economic regionalistics folded in 70-80th of ХХ century (M. Amendola, Y. Yaffard, D. Becattini and 

other) have opened new direction in development of spatial development. Generalizing and investigating vast empiric material, regionalists, 
is “evolutionists” [1] gave the realistic explaining to the economic phenomenon of appearance in the separate regions of Italy, France and 
Switzerland of “oases” of economic prosperity in the situation of deep cutback of economic activity of 1979th. Giving up the traditional 
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theory of allocation of production factors, evolutionists based on the approach pawned the idea of technical progress evolution. Its meaning 
is in confession of innovations as a result of difficult co-operation of managing subjects, its mutual educating, gradual accumulation of 
preparation and doing business. Firstly in economic science this process was noticed and described by Adam Smith, and later by Alfred 
Marshall in the categories of “industrial district” [2]. It flows within the framework of theory that is not necessarily coincided with the 
borders of economic – or policy-economic education. Sometimes such an association is formed by centuries, and now days this process in the 
separate corners of planet accumulated new maintenance, as managing subjects within its limits of the geographical environment create 
relations, combining a competition with a mutual collaboration, expressed by formulas of learning lei doing, learning lei using, learning lei 
interacting. Such an association has got dissemination for the evolutionists of the “territorial-production system”. 

Idea of evolutionists got wide confession among the regionalists. It was noticed by Group of European researches of innovative 
environment functioning by European Union aegis [3]. 

Supporters of neoclassical school, accepted conclusions of evolutionists in relation to meaningfulness of internal institutional factors 
in regional development, and at the same time they specified on an underestimation by evolutionists of exogenous factors being outside of 
the regions. Alluding to the experience of creation and functioning of technopolicies (Silicon Valley in the USA etc.), they assert that without 
permanent and massed support from outsourcing development of innovative environment of regions is impossible. These sources within the 
framework of “global corporate network” are under control of Transnational Corporations. Region can not attract external investments and 
public in a necessary volume of innovative production distribution without participating in this network. Therefore, it considers “plugged the 
basic sign of regional cluster in the global corporate network” [4]. The presence of this sign presents possibility to managing region 
becoming a full-fledged member and network society and to participate in creation and appropriation of highly “technological cost” during 
great while. On the contrary, M. Castels considers, “firms and organizations without accepting of network rules of game (in the field of 
business, mass-media or policy), leave a competition, ‘cause it is not ready to application of new model of management” [5]. Decisions about 
accepting (or not accepting) these “rules”, dart out in financial centres and headquarters of corporations [5]. In Castels opinion strengthens a 
tendency to polarization of social structures both into countries (including the most developed) and in an international scale.  

However, not all regionalists accede to such a pessimistic interpretation of spatial development. Swedish regionalists B. Asheim and 
L. Coenen within the investigating European experience offer the vision of scenarios of revivifying of innovative development, creating and 
grounding its own typology. They are work out methodology of clusters identification based on differentiation (distinction) of separate types 
of the regional innovative systems depending on the types of the knowledge applied in the concrete areas of economic activity [6]. Two 
terms are used today in economic regionalistics to denote the modern globalizing economy. First one has been offered by Lundvall in 1992d 
“learning economy” [7], and second one is a “knowledge economy” usually applied by the officials of Organization of Economic 
Collaboration and Development (OECD). Swedish economists take up these distinctions as not semantic and rich in content. Its follow from 
taxonomy i.e. differentiations (confessed OECD) between the types of knowledge finding application in industries of production of low, 
medium and high-tech industries. Really the “charmed” results contemplation of higher level of technologies (for example, an informatics or 
pharmaceutics sphere) is becoming to ignore an exclusive character of application and wont be able to be equated (as it is sometimes done by 
some regionalists) to distribution of “learning economy”. 

That is not the only difference of the first kind from the second one. The first type (“learning economy”) means the continuous 
process of introduction in the production of the technologies based on the already before knowledge gained. It is the dynamic process of the 
mutual educating and collaboration of suppliers and consumers, based on the new combinations of this knowledge. This process engrained in 
an environment socially and territorial and accompanied by the receipt of income during a process. Its participants do not ignore wide 
distribution of ordinary (conservative) skills and “informal” (not “coded”) knowledge. Such type of knowledge finds application in industries 
and regions with the middle and subzero level of “closeness” of satiation regional research centres supplying with the newest (“radical”) 
innovations. Distinctive quality of “learning economy” is a “shocking capacity” for application of profitable innovations by the presence of 
the “grabbing educating” [6]. The national economy of Denmark and other North European countries can exemplify such economies. They 
are distinguished by high capacity for absorption and distribution of knowledge, although potencies of radical (ultramodern) innovations 
creation and their application are expressed much weaker for them [8]. In a long-term prospect, certainly, increasing difficulties influencing 
on reproduction and height of “learning economy” can appear, because innovations in imitation form will not be able to provide convincing 
competitive edges in globalization economic system.  Addition of such type of knowledge the process by the “learning economy” becomes to 
inevitable. However, quickness and efficiency of such educating determined by efficiency of “learning economy”. There is a permanent 
necessity to pay an attention to both the process of creation of fundamentally new knowledge and in an equal degree to the process of 
educating and competence to those, who uses it in a dynamically developing and quickly changing modern globalization economy. 

The second type of knowledge mainly consists of the newest achievements of scientific thought, opening new ways in technology, 
carries more static character. This knowledge exist as the “supply” accumulated, mainly by scientific centres, and these supplies can not 
always find quick and wide application. The level of such knowledge is usually formally measured by the amount of university centres, 
research institutes in a region. Scientists-professionals (“analysts”) are busy there. The results of their activity are not measured by the 
amount of the received income. Therefore B.Asheim and Z.Coenen (after S.Laestadins) [9] determine this type of knowledge as “analytical” 
unlike the first, adopted by “synthetic”. From the philosophical point of view of knowledge of the second kind(“analytical”) obtained on 
advantage on the basis of general scientific principles an analytical way while the first kind – by an accumulation and study of empiric 
material and on the basis of synthesis of the conclusions and data received. Swedish regionalists made a table demonstrating distinctions of 
these types of knowledge that facilitates authentication and classification of different types of the innovative systems (table 1).  

Table 1 
Distinction of types of knowledge 

(synthetic /analytical) 
Synthetic Analytical 
Innovation by application of combination existent knowledge Innovation 
Large value of distribution, problem of a connection and 

combining of knowledge (technological), mostly by an inductive way 
Large value 

Interactive educating with participation suppliers and clients Research 
Predominance unofficial knowledge, touching more concrete 

know-how, ability and practical art 
Predominance 

In advantage there are innovations that bringing return More radical innovations 
Source: Asheim and Gertler, 2005 [10] 
 
Thus, the analytical type of knowledge more corresponds to the necessities of those industries where the newest achievements of 

science have an especially important value, where the knowledge “production” on advantage is based on “cleanly” research processes 
informally institualising establishments. Genetics, biotechnology and informatics can exemplify it. Both of knowledge types break through a 
road in spheres most receptive to one or another type of knowledge. Corporations have their own research subdivisions usually, however, 
they simultaneously in an innovative process widely does not draw on scientific accomplishments of universities and other research centres. 
A “consumption” and “producible” knowledge of this kind have “coded” character mostly. Informal knowledge and skills find application 
also, however its use is inferior to the major task: to the process of innovations production. “Coding” of knowledge takes place for a number 
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of reasons: the consumption of knowledge and ideas is based mostly on a revision and selection of already conducted kinds of researches, the 
process of knowledge receipt and their application is organized more formally (it is documented in lectures, in the files of computers, 
envisaged and protected by patent bureaus). Knowledge using takes form of new products or processes. Here are produced more radical 
innovations than in the conditions of predominance of the first kind of skills. 

Unlike analytical, the synthetic type of knowledge takes greater application in those sectors of production, where innovations come 
forward as an application of already existent knowledge or as a new combination of such knowledge. Often it takes place when a necessity to 
decide specific production-technique problem exists. A machine-tool construction, special engineer and shipbuilding can exemplify that. 
Such cases products carry piece’s character or produced by maximal series. Research subdivisions play a less considerable role here then the 
first kind. The collaboration of enterprises takes place with universities, but it takes place mainly as drawing on the separate results of 
scientific researches, however here goes about the results of not basic researches, but back side. The process of knowledge production flows 
by induction, but not deduction, i.e. as testing, experimentation, computer images or verification of conclusions a practical way. Sometimes 
knowledge finds application as a decision of complete technical problems and confirmed by patents often. Certainly, skills, ability and 
informal knowledge have more considerable role to this kind, than to analytical one. In a number of cases synthetic knowledge is the result of 
the experience purchased in the workplace in the process of the interactive educating. This kind by comparison to the first one contains more 
concrete know-how that is necessary to production and transmission of knowledge. Such transmission comes true by professional and 
technical schools and training on workplaces. This type of innovative process is orientated on the increase of efficiency and search of new 
production-technique decisions or on the improvement of consumer properties of products. All of this is accompanied by the receipt of 
additional income from the innovations directed to modification of existent foods and processes in advantage. 

In the real life this type of knowledge exists in the regional innovative systems (RIS) that consisting on institutional infrastructure 
supporting innovation and productive structure of region. Putting “dichotomy” of knowledge in basis, B.Asheim classified the innovative 
systems dividing them into three types. 

First type on a name of the “territorial engrained innovative system” is used by synthetic type of knowledge mainly. Innovations 
arise up on the limited space by the process of experience exchange and professional knowledge with nearby firms on the basis of 
geographical closeness and productive “likeness” mostly without the direct co-operating with knowledge generating establishments. On the 
properties this type is nearest to the “path to RIS” named by Cooke[11]. The networks of small enterprises of the Italian area as Amelia-
Romania can serve the most prime example of such system.  

Second RIS type is adopted by the “regional network system”. Firms and organizations here are also engrained in the region specific 
and differ in capacities for the mutual educating and collaboration on the basis of geographical and productively-sale closeness. But all of it 
is complemented by the  institutional infrastructure specially created in a region including research centres, training-centres and other local 
institutes engaging in introduction in the firms of innovations, and also designing and stimulant a collaboration between firms and public 
organizations (for example, with the chambers of commerce, business-centres). Network-making system is often named on “RIS ideal type”: 
it is the regional cluster of firms, surrounded by regional “supporting” institutional infrastructure. Network approach is typical for Germany, 
Austria and Scandinavian countries. 

Third type of RIS is named on “regionalized national system”. It has a low of differences from two enumerated types. Firstly, 
considerable part of industrial production and institutional infrastructure is functionally integrated in the national and international innovative 
systems, i.e. innovative activity flows in advantage with participation factors being outside a region. Exogenous factors play a considerable 
role of this model of development. This type could be named like “guided RIS”. The “closeness” of scientific centres of large universities, 
another scientific establishments and research subdivisions of corporations is very high here. These are base for generating of more radical 
(advanced) innovations based on the scientifically-analytical method of researches with scientists-regionalists engaging in this process from 
different countries and world regions. “Clusterization” of laboratories and research departments of large firms and/or state research institutes 
in the created “scientific parks” and technopolicies placed usually in “family” universities and technical colleges is the evident example of 
the national innovative system regionalizing. However, as experience testifies, all of them have the limited connections with local industry. 
Scientific parks exemplify the specially created innovative institutes including firms with the high level of providing the resources of 
knowledge and competent skilled composition, but these firms are deprived capacity for a fruitful collaboration with the environment. 
Technopolicies of the developed countries (France, Japan, Taiwan) is characterized by the low level of innovative collaboration between 
local firms and “knowledge generators”. In those rare cases, when scientific parks “become” overgrown with the innovative systems, that is 
the result of purposeful activity of public institutes at national level. 

This circumstance specifies on importance of endogenous factors, reflecting the socially engrained capacity for self-realization and 
to plugging in the process of borrowing and application in economic activity of useful knowledge once again. 

First results to the stated we mark following. “Dichotomy” of different types of knowledge allows more clearly and pragmatic 
description of the clusters type. It opens possibility not only to the scientific classification of functioning clusters but also can serve as an 
instrument of the strategic regional planning with the acceptance of the weighed decisions that is able to define ways of spatial development. 
Methodology of the innovative systems using is versified by application to the study of the North European clusters specific. 

Summing up to the stated, we will mark the following. The idea of different types of knowledge “dichotomy” is fruitful in 
theoretical aspect. It allowed to describe the types of the innovative systems and corresponding to them types of clusters more relief and 
pragmatic. It is set that the most successful is the “regional network system”, leaning on advantages of the “synthetic” type of knowledge, 
organically related to the endogenous factors of development. Application of “analytical” type of knowledge on the region level brings 
success only with the active position of the state based on realization of the national science-innovative programs. The role of international 
financial centres and Transnational Corporations in realization of these programs European regionalists can not find. 

At the same time these researches on the examples of the Scandinavian clusters demonstrate the value of the use of ordinary 
(“conservative”) knowledge potency in the interactive educating and business collaboration process, support its role in a conquest and 
maintenance of competitive edges. This way judgments that “full-fledged” members of network society opens application only of 
“exclusive” (radical) innovations is refute. 
 
РЕЗЮМЕ 
Розкрито два існуючих види сучасної глобалізованої економіки: «економіка, що навчається» та «економіка знань»ю Розглянуто три 
типи інноваційних систем: «інноваційна система, що територіально вкоренилась», «регіональна мережева система» та 
«регіоналізована національна система». Під час оцінки підходів та методів аналізу РІС та кластерів виокремлено найбільш плідну в 
теоретичному відношенні ідею «дихотомії» різних видів знань. 
Ключові слова: регіональні інноваційні системи, регіональний кластер, «економіка знань», «навчальна економіка». 
РЕЗЮМЕ 
Раскрыты два существующих вида современной глобализированной экономики: «обучающаяся экономика» и «экономика знаний». 
Рассмотрены три типа инновационных систем: «территориально укорененная инновационная система», «региональная сетевая 
система» и «регионализированная национальная система». В ходе оценки подходов и методов анализа РИС и кластеров выделена 
наиболее плодотворная в теоретическом отношении идея «дихотомии» различных видов знаний.  
Ключевые слова: региональные инновационные системы, региональный кластер, «экономика знаний», «обучающая экономика». 
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SUMMARY 
Two terms of the modern globalizing economy (“learning economy” and “knowledge economy”)are described. Three types of innovative 
systems (“territorial engrained innovative system”, “regional network system”, “regionalized national system”) are shown. The idea of 
different types of knowledge "dichotomy" was highlighted within the methods analysing RIS and clusters appraisal like the most fruitful in 
theoretical aspect. 
Keywords: regional innovative systems, regional cluster, “learning economy”, “knowledge economy”. 
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GREEN ECONOMY –POLITICAL BALANCING TRICKS OR PREDETERMINATION  
 

Zahariev E., Rh.D. Assoc. Prof.б  Deputy Head of «Management» Department D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov   
 

The Green Economy is one that is good for the environment. Instead of „green economy"1 we can use the terms "ecological 
economics"("ecology - economy") and "sustainable economy". Each of these terms has its own specifics, but the common between them is 
the recognition of the need for prompt and decisive actions to eradicate the harmful effects of human activities on the environment. 

To be called green, an economy should meet certain social and ecological criteria2 (see Figure 1): 
 

 
Figure 1. Social and ecological criteria for green economy 

                                                           
© Zahariev E., 2011 
1. For the purposes of this study it is not necessary to go into "the deep waters" when clarifying the terminological nature of the "green 
economy". Therefore we accept, without claim to comprehensiveness, that it is defined as good for the environment. The word “green” may 
also be replaced with ecological or environmental, while the term "ecological economics" is a combination of ecology and economy. From a 
human perspective, ecology is the idea of what surrounds us. Economy, broadly speaking, is a human matter. In the broadest sense it is a 
scientific principle: economy of the universe, economy of psychology, economy of nature, economy of happiness. Human society has been 
developing on the basis of the economy; the human culture is even higher. Only human existence has greater importance than the economy. 
"Ecological economics" is understood as the attitude of the conscientious owner towards natural resources. However, who is the 
conscientious owner? – The man, in one form or another. That’s why ecohomics is a promising area. For details see: Sabev, D. “The Green 
Economic Alternative for Bulgaria”. Economics, Vol. 1, 2008, p. 24.  
2. Todorov, I. Achieving sustainable development through European economic integration, reforming the international financial system and 
building a “green” economy. Dissertation, p. 122. 
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The predetermination of social and ecological criteria for the green economy is hardly disputable, although their ranking is a matter of 
priority from a strategic point of view. Furthermore, I believe that the idea of "a new type of Keynesian policy” determined as 
macroeconomic policy stabilizing aggregate demand, rather than stimulating it (as in traditional Keynesianism), deserves attention. 
Moreover, a self-sufficient economy with zero growth would solve the problems with the depletion of natural resources. In this sense, the 
current crisis and slowdown in economic growth provide a unique opportunity for transition from economy always eager to growth with 
devastating impacts on the environment and human health to environmentally friendly economic system. Such a transition is a radical one 
and can be carried out only in a radical way with radical measures1: 

 Elimination of all capital investments and sectors, which create instability and threaten the environment, human health, including 
nuclear energy, war industry and all productions exacerbating the problems of waste and greenhouse gases emissions;   

 The State as a supreme sovereign to take over management of the process of building a green economy and all costs associated 
with it, as the environment and human health are the highest form of public interest. 

Traditional Keynesian theories cannot ensure the long-term sustainable development. To survive life on Earth, contemporary capitalist 
economy promoting social inequality and wasting natural resources must be replaced by a steady green economy. Of course, this must be 
done globally by achieving consensus among all countries in the world, as well as mutual respect toward their interests. There are many 
possible ways for Bulgaria’s integration into the European and world economy, but most reasonable, from the economic point of view, would 
be building a green economy. 

There is no logical alternative to green economy in our country. Definitely, there are many possible ways for development, but with 
regard to the economic logic and price effectiveness, it would be recommended that the Republic of Bulgaria should choose an 
environmentally friendly economic and business model. Unfortunately, when talking about the economic value of preserved environment2 
the logic has no place in our country. The relatively preserved environment in Bulgaria has a high economic value, because of the country’s 
natural conditions that provide opportunities for the production of green products.  

"Green" is only the production3 that contributes to increasing the sustainability of human existence on Earth. The green products 
demand grows internationally and their prices are high. The internal market for green products has also good prospects: potential customers 
are local population, tourists and potential environmental migrants from overurbanizated economies to   peripheral part of Bulgaria. 

The country's potential to create a green economy can be measured through analytical and statistical concept called “Demographic 
Pressure”. It measures the pressure exerted by people on the environment because of their number, consumption and mainly because of their 
economic activity, which underlies the function “Power of Activity”4. As a basis is used the concept of natural region – a part of the 
biosphere historically formed by the interaction of anthropogenic and natural factors. Something similar called “historical district” is set in 
the UN development programs; the German ethnologist Leo Frobenius in the early XX century called it “Paideuma”: the natural aspect of 
human economic culture; the Russian Academician Berg uses the term “horonomical” (from Greek χώρος, room) in order to explain the 
principle, on which the form of human habitation has been built. 

The “Demographic Pressure” is the ratio of GDP (value added) generated in a natural region, the area of this territory, adjusted by 
degrees of population density, its economic activity, the pace of urbanization and the analytical coefficient of natural degradation (e.g. 
deforestation). It is determined as the humans’ impact as a result of their economic activities – entrepreneurship and consumption - on a 
region with certain characteristics of resources and specific environment. Regarding this indicator, Bulgaria has a unique location:  the 
demographic pressure here is among the lowest in Europe according to a research carried out in 50 key countries. Demographic pressure in 
Bulgaria is 50% lower than in Romania, 40% lower in comparison with Turkey (despite the vast territories in Asia Minor, where the GDP is 
negligible) and nearly two times lower than in Greece. Demographic pressure in Bulgaria is also significantly lower compared to the 
countries, which joined the EU in 2004. Just for information, the countries with the highest demographic pressure in the world are the 
following: Republic of Korea, the Netherlands, Japan, Germany, Switzerland, Italy. 

From the above stated can be concluded that our country has a competitive advantage – low economic pressure, respectively low 
pressure on the environment as a result of human activities, which is evaluated by the market and there is a specific demand of preserved 
nature on behalf of individuals and price. The demand of preserved nature leads to counter-supply5. 

In the absence of government regulation the overvalue of the pure nature is fully distributed among the first buyers of the preserved 
plots of land, which then form the secondary market.  If the State allows the overvalue of the preserved environment to be fully 
distributed according to the market principles, this overvalue will be lost and the government will have to restore it using public funds. 
EU membership provides good opportunities for our country to trade in green products in and through the EU. The low degree of 
urbanization and the abundance of fertile soils can make Bulgaria one of Europe's leading manufacturers of expensive organic foods (plant-
growing without chemicals and „humane animal husbandry") and an expensive, but a favorite place for soft tourism and recreation6. In our 
country, not only make we no attempts in this direction, but also erase the rudiments of entrepreneurial farming, from where the “pure” 
stock-breeding production comes. This opportunity can only be used in case of firmly demonstrated commitment and result-oriented policy 
on behalf of the State. Currently such are missing. The utilization of EU funds for agriculture and rural development is difficult; there are 
protests of farmers, and the trade in plant products is governed by suspicious groups under the indifferent gaze of state institutions. 

The preserved environment provides our country unique ecological advantages over the overurbanizated West, which unfortunately we 
do not use. One of the major macroeconomic problems of Bulgaria is the huge foreign trade deficit. This problem can be solved by building 
a green economy that favors the export of significant quantities of green products at high prices. Bulgaria has a huge budget surplus, but the 
nation's resources are not invested in major environmental projects. 

To build a green economy specific actions on behalf of the State are needed for protection and restoration of the environment using 
budget funds, i.e. resources of the nation. Of course, only budget financing would not be enough to build a green economy, but it is a crucial 
need, because it will show businesses that the State finally takes its inherent duties and responsibilities for conservation and restoration of the 

                                                           
1. Todorov, I., op.cit., p. 122-123        
2. It is known that certain aspects of preserved environment (aestheticism, awe, curiosity - devoid of measurable economic benefit) may not 
be realized by the impersonal institution on the market, for which the prices are a regulator of economic activity. Also, we should not 
overlook the destructive component of human kind, as well as the frequent refusal to cooperate because of mistrust in "the neighbour", a task 
described as the so-called “prisoner's dilemma”. This does not exhaust the factors for conflicts of human inertia. Most importantly, however, 
is that this situation could be changed as the green economy (the basis of the green economic policy is the environmental education) has 
higher comparative value versus the traditionally collapsing, as well as post-industrial economy causing its indirect “suffocating pressure”. 
Sabev, D., op. cit., p. 23.   
3. The definition differs from the idea of “'less harmful than the rest products on the market”, since there is no ecological utility of such an 
idea. 
4. Zahariev, El. “The Green Economy – Determinant in the Development of the Economic Policy Adequate to the Challenges of XXI 
Century”. In „Horizon 2020 to Economic and Business Knowledge”. Volume I, Svishtov: “D. A. Tsenov"- Academy of Economics, 250-
262. 
5 . For details see: Sabev, D., op. cit., p. 26. 
6. Ibid., p. 24. 
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national resources. Budget financing of the environment projects can be supplemented by funds from the Operational Program 
"Environment”, as well as private financing.  

Bank loans have a key role in building a “green” economy. In recent years, the aggressive bank lending has had a negative impact on 
the Bulgarian nature, which makes us a nation of consumers that do not even think about the fact they have to repay their liabilities one day. 
Interest and principal are paid primarily with natural resources in their most accessible form - with plots of land, and funds from loans are 
invested mainly in non-productive assets. Oversupply of property and indiscriminate construction endangers the environment and destroys 
the economic value (profit), which could be derived from the nature in case of a sustainable management. In support of the above is the 
statement that „New constructions are not only harmful like an area flooded with concrete, but they also disfigure the landscape, as well as 
the ethnosphere in the small rural areas. Shortsightedness is only one possible explanation for the bad model of economic development in 
Bulgaria. The other are: fear, laziness and corruption – at the highest levels of political authority1”.  

The reasons for the selected harmful to the environment model of economic development in our country are shortsightedness, 
incompetence and corruption of the political elite,  easy and quick profit–seeking companies and individuals, unawareness of the true 
importance of the preserved environment by the majority of people, etc. There is no civilian control and management of natural resources 
in our country. Bulgaria takes the last place in the EU not only with regard to the level of GDP per capita, but also concerning knowledge 
on environmental protection and green business. 

The State should educate people about the green economy. If they realize the importance of preserved nature, the idea of conservation 
and restoration of natural resources will get political support through their voting power. I do not support any political power and will not do 
it until there is such one with an explicit program for building a green economy in our country - the environment protection and the economic 
revival as well. Party interests are short-term and are shared by a small circle of people; national interests are long-term and much broader 
than the next government office term. Universal interests are higher than national interests, since they are related to the survival of human 
species2.  

Humanity has destroyed or endangered the existence of one fifth of the species on Earth. Bulgarian Black Sea waters fall into the 
second most polluted category. The negative effects of business activity on the environment in our country are a fact, despite the population 
decline and the relatively low absolute level of GDP per capita. Therefore, the natural resources of our country must be protected with a 
special legislative initiative. 

Green economy means creating higher benefit with less use and no loss of resources. Green and traditional economies are incompatible 
concepts for many reasons3: 

 “Ecology – Economy” is based on long-term interests of society and the industrial economy – based on the interest of 
businesses to maximize their profits in short term; 

 The traditional economy is based on the mass consumer culture that encourages the waste of natural resources; 
 The market does not realize the importance of preserved environment, since it possesses enormous quantitative 

characteristics.  
The transition from traditional to green economy requires a green economic policy. “Green economic policy” is a specific type of 

management of labor supply, products and services, which from a macroeconomic perspective is an objective with a long-term planning 
horizon of an appropriate "green” structure of national economy. In terms of the global financial crisis that began at the end of 2007, the 
main concerns of politicians who make economic decisions are the economic growth and employment. They are worried about food 
shortages due to the rebellious nature, which can cause global inflation and economic slowdown - unemployment. Moreover, the struggle to 
maintain the economic growth is justified by the argument "jobs". Of course, these are serious concerns that cannot be left unanswered, since 
our country has an open economy, heavily dependent on global economic situation. In Bulgaria, however, the problem of “unemployment”4 
and (or) inflation stands differently, because the country has a shortage of skilled labor. This shortage will lead to labour demand in the 
future and new jobs creation. The State should manage the creation of new jobs and staff in order to be sure that they are suitable for the 
green economic structure we strive to achieve. Education is crucial for the appropriate macroeconomic management and labour demand. 
Newly created jobs and staff must not destroy, but preserve and reproduce environment, i.e. shortly said, the new jobs preserve the nature. 
They may be far more environmentally friendly or even favored by nature in comparison with "traditional" industrial production, whose 
environmental price is high and we all pay it. It could be stated that the current economic development of Bulgaria does not comply with its 
resource potential, it even destroys it. 

Shortsighted economic policy of Bulgarian governments can lead to irretrievable loss of precious natural resources that are 
competitive advantages of our country on the world market. The government signed contracts to implement environmentally hazardous 
energy projects with Russia, leaving areas with unique natural features outside the protection of the European Program “NATURA”. 
Bulgarian Investment Agency honors mostly construction companies with the title "Investor Class A", beaches and national parks are being 
massively built up.  

Considering the above mentioned, some authors rightly pose the question: “What are we going to have in 2023, when according to 
some scenarios oil peak will be reached and energy prices will increase sharply?” Of course, the answer is construction of pipelines in 
cooperation with Russia and perhaps two nuclear power stations. In addition – we will have destroyed area. Destroyed opportunities for 
recreation of labor resources, international specialized tourism, organic agriculture, wildlife reserves, sustainable fisheries, herbs, etc. – just 
the things that would be then sought. And the popular knowledge economy, which should start building from now on – it will be gone. Since 
in Europe emission standards will become far more stringent, we will have to import, among others, also environmental equipment - 
machinery from Austria and Germany instead of the ability to produce such. Ultimately, it is not necessary to produce it; we can purchase it 
using the profit of something else we do well. What is worse is that we will have to import even most simple ideas, to which we could come 
alone, but we just neglect them. The idea of a green economy can hardly flourish by itself, because we do not want to stop using traditional 
materials, but we want to create conceptual products. This requires funds, which must be first found and then effectively invested. Moreover, 
if the seed is a world-recognized need for sustainable and human economy, and the soil is internal feature and external demand for "green" at 
high prices, the watering can, through which the “live-giving liquid” could be poured, is the government economic policy. State enterprises 
have proved ineffective and the government in the huge number of cases should not directly manage the funds raised. However, the State 
should directly regulate economic direction providing a good environment: institutions and incentive measures5. 

Furthermore, mass consumer culture on Pseudo-American model was formed under the indifferent gaze of the public institutions, 
which led to sharp increase in consumer spending with a direct negative impact on the environment. 

The lack of environmental assessment in loan disbursement and utilization reflected in indiscriminate and harmful to the environment 
construction. Bulgarian politicians widely use terms suck as: “sustainable development”, “environmental standards”, “responsibility towards 

                                                           
1.  Sabev, D., op. cit., p. 25. 
2. Ibid., p. 25. 
3. Todorov, I., op. cit., p. 124 -125. 
4. In terms of human economy, it is difficult to determine what is the lesser evil – unemployment or inflation. Moreover, they can occur 
simultaneously in a period of stagflation.   
5. Sabev, D., op. cit., p. 26-27. 
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future generations”, “environmentally friendly economy”, but a comprehensive state environmental protection policy is absent. The reasons 
are many and varied. (see Figure 2):  

 
Figure 2. Main reasons for the lack of state environment protection policy  

Indeed, as we look deeper into the above various kinds of reasons for the lack of a comprehensive state environment protection policy, 
it seems to have one haunting question: Who would be the politician opposed to the unimpeded making money? Resistance, however, is 
mandatory from an economic perspective, as this „unimpeded" making money is related to destruction of wealth at a much higher value than 
the income received, for which wealth "entrepreneurial" politicians and businessmen do not even suspect. Green products become more 
expensive, when suppliers realize their actual value. The higher the sellers evaluate their green products, the higher will be the price that the 
buyer is willing to pay for them. Bulgarian population begins to understand intuitively the high economic value of the preserved environment 
and green products, but it is still far from its full realization.  

The primary task of the State, which is not currently implemented, is to increase awareness of the environmental and economic value 
of pure nature. 

There are all prerequisites for successfully building a green economy (see Figure 3): 

Figure 3. Prerequisites for successfully building a green economy  
Having in mind the above stated we should loudly say that we have "the greatest biodiversity in Europe", which must be protected and 

multiplied. We would be hardly satisfied if the main we deal with is to translate European laws into Bulgarian, to harmonize our legislation 
and win foreign funding under "programs". Furthermore, it is hardly believable that anyone could consider seriously the fact that the 
construction of eco trails and wind generators on protected areas can be classified as major projects, moreover, that funds under the 
Operational Programme "Environment" are not Bulgarian.  

Finally, ecology became part of the society’s agenda and politicians from London to Seoul began to spend billions on clean 
technologies, which - according to them – create new jobs. Nevertheless, if we all do not accept the risk to hurt us a little more than we 
expected, the green revolution can end before it has really started.    

The American president Barack Obama expressed his great expectations for the environmental agenda with the promise to invest $ 
150 billion in green technology over the next decade. "It will help us transform our industry and bring the country out of the economic crisis, 
creating 5 million new green jobs, which are going to be well paid and can not be exported,” he said in November. A similar call for 
international "Green New Deal" (a reminder of Roosevelt’s New Deal during the 1930’s) towards "low carbon recovery” made the British 
Prime Minister Gordon Brown. UN requires one percent of global GDP to be invested in environmental initiatives. Rich countries like 
Canada, Japan and South Korea follow the call spending billions to promote environmental projects and green businesses. Even the U.S. 
Congress discusses various measures to reduce greenhouse gases - from regulatory measures such as increasing fuel efficiency of 
automobiles or requiring electricity companies to produce most of the energy using renewable sources, to carbon taxes and a cap-and-trade 
system for power stations. 

From the environmental point of view, many of the ideas discussed here are justified. It is doubtful, however, that they offer 
opportunities to quickly restart the economy. What does it mean? First, the global financial crisis was caused by very different problems - 
the real estate bubble burst and lending from St. Petersburg to San Francisco, the related implosion of the heavily indebted international 
banking sector and the resulting collapse of the real economy. These urgent issues will not be resolved by switching to hydrogen vehicles and 
installing solar roof panels. Second, in the light of truth we must admit that eco laws both create and destroy jobs. In the U.S., for example, 
because the country relies on cheap coal–fired power plants, restrictions on carbon emissions will lead to higher energy prices. (How much 
higher remains an open question.). Companies with older technologies or working in the energy intensive industries will have to make higher 
production costs, which may lead to termination of their activity or looking for new ways to do their business outside the country, where 
electricity prices are lower and restrictions on greenhouse gas emissions are not so strict.  

Bulgaria is a small country and the best way to integrate into the global economy is finding a market niche based on national 
competitive advantage. Such a niche is undoubtedly the green economy. It is the most logical way for the development of Bulgarian 
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economy, it promises good profits to producers of broad strata of Bulgarian society. Through the green economy can be simultaneously 
implemented the goals of existence, economic objectives, social objectives, as well as objectives of cultural maturation of the nation. The 
economic value of green environment is greater than the economic value of the smoking chimneys and holiday complexes. This economic 
value is destroyed by unfair, shortsighted and without any concern for the national interests attitude of the politics, government and business 
in Bulgaria. Consequently, the State authority loses large amounts, ideology, political doctrine, as well as opportunities for national 
consolidation and wealth in the future. 
 Unfortunately, we still cannot boast an adequate environmental policy. This could be seen from the disturbing trends in the 
utilization of EU funds for environmental infrastructure projects in the first months of 2010, which in the opinion of the Commission are 
crucial to successful implementation of “Environment” and ISPA programs. A positive result can be achieved only if the efforts of the 
central administration are supported by competent and responsible actions of the municipalities, but such actions of the municipal and 
regional structures related to the utilization of EU funds have not been yet a focus of public interest. So far, experience shows that the quality 
of local project preparation and management is crucial - both for their successful implementation and for their failure.1 

  The preparation of the National Green Investment Scheme has started after the Parliament approved the amendments of the 
Environmental Protection Act. The government concept of green investments includes active sales of gas emission reductions under Art. 17 
of the Kyoto Protocol, as well as companies’ actions in relation to the final adoption of the Second National Allocation Plan for emission 
allowances, which will secure the full participation of Bulgarian companies in the European markets for trading with carbon quotas. It is 
highly possible that the expectations of the Ministry of Environment and Water of Bulgaria for revenues of 400 million euros in the National 
Trust Eco Fund are to be realized, despite the unfavorable market situation of free emissions. The funds will be used for subsequent 
financing of environmental projects in the sphere of energy efficiency, transport, waste management, etc. Long-term effects of the program 
are to encourage businesses to participate in the so-called green economy and create conditions for additional employment and new green 
jobs. Such an approach in the development of national economies is also stimulated by the European Commission priorities formulated in the 
Community Development Strategy 2020. 

 

                                                           
1. See: The Economy of Bulgaria - April 2010. Report of the CED: http://www.ecom.bg/.../iconomikata na bulgariya_yanuari_2010_g 
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